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Wstęp

Od czasu, gdy w  1434 r. udało się Portugalczykom opłynąć groź-
ny dla żeglarzy Przylądek Nie i powrócić z takiej wyprawy, karawe-
le portugalskie docierały każdego roku coraz dalej wzdłuż wybrzeża 
Afryki Zachodniej. Europejscy śmiałkowie, wbrew obawom, nie za-
stali tam ziemi spalonej słońcem tak bardzo, że żar wyniszczył wszel-
kie życie. Owszem, dopłynęli do obszarów, gdzie – jak pisał jeden 
z odkrywców, Diogo Gomes – „liczba ludów jest tak wielka, że nie 
sposób w  to uwierzyć” (Gomes 1959: 27, „ubi est tanta multitudo 
gentium, quod impossibile est credendum”). 

Portugalczycy i  Włosi w  służbie portugalskiej, a  także inni 
Europejczycy, stanęli twarzą w  twarz z mieszkańcami Afryki, a  ci, 
równie niespodziewanie, zetknęli się z  całkiem nieoczekiwany-
mi przybyszami. W latach 30. i na początku lat 40. XV w. byli to – 
wśród Afrykanów – głównie Berberzy zasiedlający pustynną część 
wybrzeża Afryki Zachodniej; Portugalczycy nazywali ich Maurami, 
zgodnie ze swoją tradycją walki z muzułmanami. Od połowy lat 40., 
po opłynięciu ujścia Senegalu, żeglarze dotarli do ziem zasiedlo-
nych przez czarnych Afrykanów. Tereny owe nazwano Gwineą, czyli 
jak wyjaśnił kronikarz Gomes Eanes de Zurara, „Ziemią Czarnych”. 
Mieszkańców określano natomiast Gwinejczykami, chociaż przez 
kilka dziesięcioleci rozciągano na nich także nazwę Maurów, pi-
sząc czasem „czarni Maurowie” (Zurara–Soares: 87, 103, 104, 106). 
Słowo Maur wywodzi się z  łacińskiego maurus (czarny), w  języku 
niemieckim przekształciło się w Mohr, w języku polskim w poświad-
czone od przełomu XIV i XV w. – Murzyn (Brückner 1970 [wyd. 1 – 
1927]: hasło Murzyn; Słownik staropolski: t. 4, 365–366).

Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych 
kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich dozna-
wali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zacieka-
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wienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej 
poznać stronę przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? 
Jak nawiązali pierwsze wzajemne kontakty, jak się porozumiewali 
i organizowali spotkania? Jak wybierali miejsca takich spotkań? Jak 
i  w  jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Co Europejczycy 
sądzili o  Afrykanach, a  co Afrykanie o  Europejczykach? Kiedy 
Europejczycy zorientowali się, że Afrykanie różnią się między sobą, 
i  co uznali za podstawę tych różnic? I  podobnie, kiedy do takich 
wniosków dotyczących Europejczyków doszli Afrykanie? Mam na-
dzieję, że odpowiedzi na te i inne pytania powstające w czasie ana-
lizy źródeł pozwolą na określenie, jakie zmiany w mentalności lu-
dzi z obu stron i w ich światopoglądzie spowodowało spotkanie się 
Europejczyków z Afrykanami.

Przebiegowi ekspansji portugalskiej w Afryce poświęcono wie-
le znakomitych prac. Przeważają wśród nich dzieła badaczy portu-
galskich, wśród których wybitne miejsce zajmują Jaime Cortesão 
(1930; 1978–1979), Duarte Leite (1958–1960), Avelino Teixeira da 
Mota (1972; 1976; 1978), Vitorino Magalhães Godinho (1944; 1962; 
1984; 1990a) oraz José Gentil da Silva (1987). Ekspansja portugal-
ska w Afryce miała znaczenie dla dziejów całego świata, w związ-
ku z tym zajmowali się nią również liczni uczeni z różnych konty-
nentów. Wymienimy tu szczególnie ważne prace Charlesa R. Boxera 
(1969), Petera E. Russella (1960; 1995a; 1995b; 2010), Paula Haira 
(1992; 1994; 1997) i  innych badaczy (Diffie, Winius 1977; Newitt 
1986; Thomaz 1990; Earle, Parkinson, eds. 1992; Elbl 1992; Russell-
-Wood 2013, wyd. 1 – 1994). Przebadano chronologię wypraw, ich 
organizację, podstawy ekonomiczne i  społeczne. Zostały opisane 
postacie organizatorów wypraw, bohaterów i śmiałków żeglujących 
do Afryki. Żywa dyskusja dotyczyła oceny działań Infanta Henryka 
Żeglarza (Mota 1946; 1947; Nemésio 1991; João 1995; Godinho 
1990a; Russell 2001; Elbl 2001). Bardzo ciekawa praca została po-
święcona reakcjom Europejczyków na afrykańską przyrodę i  po-
znanie tamtejszego klimatu (Daveau 1969). Znamy ziemie i ludy, do 
których dotarli odkrywcy. Wiele tekstów dotyczy motywacji i przy-
czyn wypraw – politycznych, gospodarczych, społecznych, świato-
poglądowych i  religijnych (Chaunu 1969a; Godinho 1969; 1990a; 
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1990b; Brásio 1962; 1984; Boulègue 1988; Thomaz 1990; Chadeigne, 
dir. 1990). Wśród nich znajdują się cenne dzieła polskiego uczonego 
Mariana Małowista (1963; 1964; 1969a; 1969b; 1976a; 1976b) oraz 
Jana Kieniewicza (1970). Chronologię wypraw portugalskich ustalił 
Mota (1946; 1947), bardzo przydatne tabele opracowali Silva (1987: 
468–475) i Kieniewicz (1983: 130–140). Zajmowano się również ob-
razem czarnych Afrykanów w sztuce europejskiej. Autorami najwy-
bitniejszego dzieła w tym zakresie są francuscy badacze Jean Devisse 
i  Michel Mollat (1979a; 1979b). Wizję „innego” – Afrykanina 
i  mieszkańca Ameryki przeanalizował Alfredo Margarido (1984). 
Zmianami postrzegania Afrykanów przez Europejczyków zajmo-
wał się Tarikhu Farrar (1992). Wyczerpującym podsumowaniem in-
formacji i badań dotyczących wczesnych europejskich opinii i wy-
obrażeń na temat Afrykanów są prace José da Silvy Horty (1991a) 
oraz zbiorowy tom, który zredagowali Luís de Albuquerque i  inni 
(1991). Opinie na temat ludów zamieszkujących wszystkie nowo 
poznane kontynenty obrazowała wystawa w Musée du quai Branly 
w  2006 r. i  towarzyszący jej katalog ze zbiorem esejów (Le Four, 
dir. 2006). Dodajmy, że w  większości dotychczasowych prac pisa-
no głównie o postawach i działaniach Europejczyków. Zajmowano 
się także ich obecnością w Afryce oraz powstawaniem tam grup po-
średnich – Euro-Afrykanów i  Luzo-Afrykanów (Silva 1970; Mark 
1974; 1995; 1996; 2002; Boulègue 1988; 1989; Mark, Horta 2011). 
Na błędne przypisywanie Afrykanom roli pasywnej w  kontaktach 
z  Europejczykami i  na konieczność badania działań Afrykanów 
zwrócił uwagę John Thornton (1992). W  Polsce, już w  1986 r., 
Kieniewicz w swojej książce poświęconej kolonializmowi w skali hi-
storii powszechnej i w długim okresie od XV do XIX w. pisał o po-
trzebie „likwidacji podziału na stronę aktywną i  pasywną w  kon-
takcie” (Kieniewicz 1986: 38). Tę ogólną uwagę można oczywiście 
odnieść także do Afrykanów.

Wcześniej o  czynnej postawie Afrykanów pisano na margine-
sie prac o innej tematyce, nie traktowano jej jako osobnego i głów-
nego problemu badawczego. Przewagę miały publikacje skupiające 
się na kontaktach handlowych, w  tym handlu niewolnikami, oraz 
na udziale Afrykanów w tworzeniu ekonomicznego aspektu „świata 
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Atlantyckiego”. Dotyczyły one zazwyczaj długiego okresu od XV 
do XIX w. (Curtin 1975; Thornton 1992; Brooks 1993; Canny, 
Morgan, eds. 2011). Wyjątkami są tu znakomita praca Alastaira 
C. de C. M. Saundersa, traktująca o obecności i społecznej roli afry-
kańskich niewolników w  Portugalii (1982), oraz opublikowane 
ostatnio zbiorowe opracowanie o Afrykanach w Europie renesanso-
wej (Earle, Lowe, eds. 2005).

Na tym tle nowatorski charakter ma praca Davida Northrupa 
Africa’s Discovery of Europe, 1450–1850 wydana w 2002 i wznowio-
na w 2009 r. Owo wznowienie ukazuje, jak znaczna jest potrzeba po-
znania afrykańskiej strony kontaktu. Niewielka objętościowo publi-
kacja Northrupa obejmuje długi odcinek czterech stuleci. Poruszone 
w niej problemy wymagają więc dalszych badań. Ponadto – ona tak-
że dotyczy jednej strony kontaktu, choć tym razem afrykańskiej, co 
jest jej zaletą. Jednakże zjawisko kontaktu kulturowego z natury rze-
czy dotyczy dwu stykających się ze sobą stron. To właśnie ono ma 
być tematem mojej pracy. Są to badania z zakresu tak zwanego cross-
-cultural contacts – kontaktu międzykulturowego. Podjęto tę kwestię 
w ograniczonym obrębie – dotyczącym handlu i dyplomacji (Curtin 
1984; Elbl 1992; Horta 1994; Nowak 1999; dla późniejszego okre-
su Bitterli 1989), ale nie wyczerpuje to oczywiście zjawisk dotyczą-
cych kultury.

*

Kontakt między ludźmi różnych kultur jest jednym z wielkich tema-
tów badawczych podejmowanych przez antropologów. W zależno-
ści od typu kontaktu wprowadzono kilka podstawowych terminów: 
zderzenia kultur, kontaktu kulturowego i akulturacji (Kwaśniewski 
1982; Staszczak, red. 1978, tam hasła: Aleksander Posern-Zieliński – 
akulturacja, Krzysztof Kwaśniewski – kontakt kulturowy i zderzenie 
kultur). Nie są to terminy określające zjawiska całkiem odrębne. Ow-
szem, ich pola znaczeniowe na siebie zachodzą. Jednakże zderzenie 
kultur (the clash of cultures) oznacza przede wszystkim gwałtowny, 
konfliktowy charakter kontaktu. Z kolei kontakt kultur (culture con-
tact) polega na zetknięciu się dwóch lub wielu kultur i wzajemnym, 
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długotrwałym ich na siebie oddziaływaniu. Akulturacja zaś – wedle 
programowej definicji z  memorandum Roberta Redfielda, Ralpha 
Lintona i Melville’a Herskovitsa – „obejmuje zjawiska, które powsta-
ją, kiedy dwie grupy ludzi, posiadające różne kultury, znajdują się 
w bezpośrednim i ciągłym kontakcie, z uwzględnieniem zmian za-
chodzących we wzorach kulturowych jednej, drugiej lub obu kultur” 
(Redfield, Linton, Herskovits 1936; także Balandier 1967; Dupront 
1967; Quinn 1967). Tak więc kontakt kulturowy stanowi niezbęd-
ny warunek akulturacji. Drugim jest bezpośredni i ciągły charakter 
tego kontaktu.

W  badaniach historycznych i  kulturoznawczych analizowano 
znaczenie odkryć geograficznych XV i XVI w. dla nawiązania kon-
taktów między kulturą europejską i tymi pozaeuropejskimi (Aubin, 
dir. 1990; Marques 1990; Paviot 1990; Thomaz 1990). Proces dłu-
gotrwałego kontaktu kulturowego na przykładzie Złotego Wybrzeża 
omawia Christopher DeCorse (1992). W ciągu ostatnich dziesięcio-
leci termin „odkrycia” jest zastępowany „spotkaniem kultur”, co do-
brze uzmysławia zamiar badania obustronnego kontaktu. Jednakże 
Afryce poświęcono w tych studiach zdecydowanie zbyt mało miej-
sca. Zajmowano się przede wszystkim kulturami obu Ameryk, ich 
kontaktem z kulturą europejską i wzajemnymi wpływami tych stron. 
Pewnym symbolem może być fakt, że początkową cezurą przyjętą 
w tych publikacjach jest zazwyczaj 1492 lub bardziej ogólnie i sym-
bolicznie 1500 r. (Washburn 1962; Parry 1963; Scammell 1969; 
Elliott 1970; Ryan 1981; Brandon 1986; Bitterli 1989; M’Bokolo,  
dir. 1995). Dla Afryki pozostawiono rolę źródła niewolniczej siły ro-
boczej, w rozważaniach więc pomijano lub traktowano margineso-
wo kontakt europejsko-afrykański w XV w. Wyjątkiem jest katalog 
wystawy i zbiorowa praca pod redakcją Jaya Levensona (ed. 1991). 
Jednakże w bardzo ciekawym zbiorze reprintów tekstów opubliko-
wanych w  ostatnim czterdziestoleciu, zatytułowanym Facing Each 
Other. The World’s Perception of Europe and Europe’s Perception of the 
World (Pagden, ed. 2000), Afryce poświęcono nie tylko mniej miej-
sca niż Ameryce i Azji, ale mniej nawet niż Oceanowi Spokojnemu. 
Jest to brak o  tyle nieuzasadniony, że w trakcie XV w. w relacjach 
Portugalczyków i innych Europejczyków z Afrykanami wykształci-



12 WSTęP

ły się formy kontaktu nie tylko odrębne, dotyczące Afryki, ale rów-
nież takie, jakie wpływały na komunikację z ludami zamieszkujący-
mi inne kontynenty (Elbl 1992: 166).

W  wymienionych wyżej badaniach interesujące nas zjawisko 
rozpatrywano w ramach długiego trwania, zazwyczaj w okresie czte-
rystu–pięciuset lat. Inaczej do zagadnienia kontaktu kulturowego 
między Europejczykami a  Afrykanami podeszła grupa antropolo-
gów brytyjskich, ogłaszających swoje prace w latach 30. XX w. w cza-
sopiśmie „Africa”. Serię tych publikacji otwiera programowy arty-
kuł Lucy Mair – The Study of Culture Contact as a Practical Problem 
(Mair 1934). W kolejnych publikacjach autorzy relacjonowali bada-
nia konkretnych, często niewielkich, nawet tylko wioskowych, spo-
łeczności afrykańskich i zachodzące w nich przemiany wynikające 
z kontaktu kulturowego z Europejczykami (Hunter 1934; Richards 
1935; Herskovits 1938; Malinowski 1938; 1939; Methods 1938). 
Badania miały cel praktyczny – pomoc w działaniu władz kolonial-
nych. Cechowało je nie tylko ograniczenie do małych społeczności, 
ale także ograniczenie w czasie. Ponadto uwzględniano tylko jedno-
stronne oddziaływania kontaktu, przekształcające kultury afrykań-
skie. Z punktu widzenia mojej pracy ważne jest, że kontakt kulturo-
wy w pewnych warunkach może być rozpatrywany i badany również 
w krótkich odcinkach czasu.

Kieniewicz w  książce poświęconej ekspansji kolonialnej jako 
wielkiemu zjawisku historii powszechnej zaproponował wyodręb-
nienie licznych faz tej ekspansji, występujących pomiędzy XV a XIX w., 
mianowicie dotarcia, kontaktu, realizacji, utrwalania, następnie faz 
zależności, zacofania, dominacji (Kieniewicz 1986: 36, 47, 66, 104, 
163). W ramach tej propozycji będę zajmować się zjawiskami prze-
mian mentalności ludzi obu stron w  czasie dwóch wczesnych faz: 
dotarcia i  kontaktu. Jednakże przyjęta przeze mnie terminologia 
antropologiczna kontaktu kulturowego rozszerza znaczenie poję-
cia „kontakt” na wszystkie fazy zaproponowane przez Kieniewicza, 
a  jednocześnie wprowadza „spotkanie” jako fazę następującą po 
„dotarciu”.

W moim projekcie badania kontaktów między Europejczykami 
i Afrykanami biorę pod uwagę zarówno teoretyczne założenia sto-
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sowania tej metody, jak i praktykę dotychczasowych prac. Po pierw-
sze wybieram okres około siedemdziesięciu lat, to jest od 1434 r., gdy 
został opłynięty Przylądek Nie, do początku XVI w. Jest to stosun-
kowo krótki czas, w którym kontakty dokonywały się w sposób nie-
oczekiwany przez obie strony, a ich reakcje były jeszcze spontaniczne 
i nie wynikały z nabytych doświadczeń. Spotkania nie były obciążo-
ne rutyną długotrwałych kontaktów, opinii i zachowań. Z psycho-
logicznego punktu widzenia ani reakcje jednostek, ani grup spo-
łecznych nie mogły być przez długi czas spontaniczne i pozbawione 
reguł. Ich forma była w sposób nieunikniony krótkotrwała.

Początek XVI w. kończy ten pierwszy okres kontaktu z jeszcze 
jednego powodu. W  stosunkach portugalsko-afrykańskich zaszła 
wtedy istotna zmiana. Opłynięcie Afryki i  dotarcie drogą morską 
do Indii (1498), następnie organizacja Estado da India zmniej-
szyły znaczenie Afryki w  zamorskiej działalności Portugalczyków. 
Pierwszeństwo zyskały interesy związane z  Indiami i  Oceanem 
Indyjskim. Afryka odgrywała w tej nowej sieci interesów, przepływu 
ludzi i przebiegu szlaków komunikacyjnych rolę pośrednika i  eta-
pu ekspansji. Po drugie na pierwsze dziesięciolecia XVI w. przypada 
rozwój transatlantyckiego handlu niewolnikami. Handel ten istniał 
oczywiście już w XV w. i pewne jego aspekty związane z kontaktem 
kultur będą przedmiotem mych badań. Ale kolonizacja wyspy São 
Tomé w  końcu XV w., zorganizowanie tam niewolniczych planta-
cji cukrowych, następnie od około 1530 r. skokowy rozwój wywo-
zu niewolników do Ameryki doprowadziły do głębokich przemian 
w stosunkach europejsko-afrykańskich, w tym form kontaktu kul-
turowego. 

W  XV i  na początku XVI w. ekspansję w  Afryce prowadzili 
przede wszystkim Portugalczycy oraz Włosi w  służbie portugal-
skiej. Istniały próby przełamania monopolu portugalskiego przez 
Kastylijczyków i Flandryjczyków. Portugalczycy przeciwdziałali im 
skutecznie. Z kolei od około lat 30.–40. XVI w. ekspansję w Afryce 
prowadzili również inni Europejczycy – przede wszystkim Francuzi, 
Anglicy i Holendrzy (Blake 1967; Thornton 1992; Canny, Morgan 
2011). Zmieniło to relacje europejsko-afrykańskie, skomplikowało 
je o element konkurencji między Europejczykami i o różnice w ich 
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stosunku do Afrykanów. A zatem przyjęta przeze mnie cezura koń-
cowa – początku XVI w. – wydaje się z wielu względów uzasadniona.

Moim celem jest badanie kontaktów portugalsko-afrykańskich 
na wybrzeżu Afryki Zachodniej. Wybór obszaru wybrzeża i ewen-
tualnie żeglownych, dolnych odcinków rzek (Senegalu, Gambii, 
Casamansy, São Domingos-Cacheu, Geby) jest zasadny, gdyż aż do 
XIX w. (poza wyjątkiem Senegalu) obecność Europejczyków w Afryce 
Zachodniej była ograniczona właśnie do wybrzeży. Warunki geo-
graficzne, ale przede wszystkim decyzje afrykańskich władców i na-
czelników, nie pozwalały Europejczykom na działania w głębi lądu 
(Hallett 1965; Curtin 1975: 92–109, 271–294; Ajayi, Crowder 1985: 
mapy 54, 55; Nowak 1996: 1158 – mapa). Do wnętrza docierali tyl-
ko nieliczni śmiałkowie, najczęściej europejscy zbiegowie asymilują-
cy się w środowisku afrykańskim. 

Inaczej działo się w wielu innych regionach Afryki, a w jej czę-
ści atlantyckiej przede wszystkim w basenie Konga (Zairu). W tam-
tejszym państwie Kongo Portugalczycy nawiązali z władcami bliskie 
kontakty gospodarcze i  dyplomatyczne, przeprowadzili chrystia-
nizację i  uczestniczyli w  wewnętrznej polityce jako doradcy i  żoł-
nierze. Ponadto w  drugiej połowie XVI w. utworzyli Angolę, ko-
lonię nieograniczającą swej działalności wyłącznie do wybrzeża 
(Balandier 1965; 1970; Randles 1968; Boxer 1969: 95–103). Podobnie 
w  Afryce Wschodniej nawiązali intensywne stosunki z  państwem 
Monomotapa (Randles 1975). 

Tak więc z  punktu widzenia kontaktów portugalsko-afrykań-
skich wybrzeże Afryki Zachodniej stanowi przypadek odrębny od 
innych obszarów tego kontynentu.

Pisząc o kontaktach portugalsko-afrykańskich, musimy pamię-
tać nie tylko o tym, że obok Portugalczyków już w XV w. wyprawiali 
się do Afryki inni Europejczycy. O wiele bardziej złożona i różnorod-
na kulturowo była strona afrykańska. Obszar atlantyckiego wybrzeża 
Afryki Zachodniej od Przylądka Nie do Zatoki Gwinejskiej włącznie 
dzieli się z punktu widzenia geograficznego na trzy strefy: wybrzeże 
saharyjskie Afryki, Górną Gwineę od ujścia Senegalu do wybrzeży 
dzisiejszej Liberii oraz Dolną Gwineę aż po ujście Nigru. Na ten po-
dział geograficzny nakłada się o wiele bardziej zróżnicowany podział 
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etniczny. Wybrzeża te zasiedlały liczne ludy różniące się pod wzglę-
dem kultury, języka, zajęć ekonomicznych i  organizacji społecz-
nej oraz politycznej (Baumann, Westermann 1967: 349, 363, 393, 
mapy i okręgi cywilizacyjne 22, 23, 24, 25; Thornton 1992: mapy 1, 5). 
Europejczycy nie mieli więc na tym obszarze do czynienia z kultu-
rą afrykańską, ale z wieloma kulturami. Portugalczycy od razu za-
uważyli i odnotowali różnice między kulturą berberskich Azenegów 
zasiedlających wybrzeże saharyjskie a kulturą ludów czarnych. Nie 
chodziło im tylko o kolor skóry. Bardzo wcześnie ważna stała się dla 
nich różnorodność językowa ludów afrykańskich. Byli też wyczu-
leni na różnice w organizacji politycznej, szukali bowiem kontaktu 
z władcami państw i naczelnikami wodzostw jako najlepszymi part-
nerami handlowymi. W tekstach portugalskich pisano o Gwinei, nie 
dzieląc jej na Górną i Dolną. Wprowadzono inne podziały, wynika-
jące ze specyfiki kontaktu, miejscowej organizacji politycznej, towa-
ru typowego dla danego odcinka wybrzeża – na przykład na połu-
dnie od Senegalu ważny był dla Portugalczyków kontakt z Wolofami 
i ich władcami, wyróżniono dogodne dla kotwiczenia dolne odcin-
ki i ujścia ważniejszych rzek – Gambii, São Domingos, odrębny re-
gion stanowiło zaś dla nich wybrzeże Sierra Leone, skąd sprowadza-
no kość słoniową, dalej na wschód Wybrzeże Pieprzowe (kupowano 
tam miejscowy pieprz – malagetę), wybrzeże, gdzie kupowano złoto, 
nazwano Mina (czyli kopalnia), na wschód od niej nabywano głów-
nie niewolników, co później dało nazwę Wybrzeżu Niewolniczemu 
(Ajayi, Crowder 1985: mapa 29 – Grain Coast, Ivory Coast, Gold 
Coast, Slave Coast; Delafosse–Escudier: 24, 26, 36 – Wybrzeże Mina, 
22, 32, 34 – Wybrzeże Pieprzowe).

Zróżnicowanie etniczne, językowe, gospodarcze, organizacyjne 
ludów zachodnioafrykańskiego wybrzeża jest więc ważnym zjawi-
skiem, które znajduje odbicie w źródłach z XV oraz początku XVI w. 
i  które wpływało na kontakty europejsko-afrykańskie. Niemniej 
ważne są jednak intensywne związki łączące od stuleci ludy Afryki 
Zachodniej. Wśród setek języków istniała ich pewna liczba pełnią-
ca rolę łączników, znanych powszechnie i  ułatwiających porozu-
mienia międzyetniczne. Poszczególne części wybrzeża oraz obsza-
ry w głębi lądu łączyły szlaki i związki handlowe. Wraz z handlem 
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przekazywano umiejętności, techniki pracy, informacje, wzory or-
ganizacyjne. Od stuleci istniał przepływ ludzi, nie tylko w  postaci 
masowych migracji, ale także wędrówek kupców, a na wielu obsza-
rach także muzułmańskich marabutów. Owa sieć kontaktów pozwa-
la – mimo wewnętrznej różnorodności – na wyodrębnienie Afryki 
Zachodniej jako jednego z wielkich regionów kultury całego kon-
tynentu (Goody 1964; Curtin 1975: 3–91; Perinbam 1980; Swartz, 
Dumett, eds. 1980; Thornton 1992: 13–21, mapy 1 I, 5 I; Brooks 
1993: 1–5, 27–47, 49–77, mapy 1, 5, 6, 7). Badając wczesne kontak-
ty między Europejczykami i Afrykanami, musimy uwzględniać ów 
dwoisty charakter kultury ludów Afryki Zachodniej – był to zara-
zem region stanowiący pewną całość, jak również charakteryzujący 
się wewnętrznym zróżnicowaniem kulturowym.

Na podjęty w  mojej pracy temat, a  szczególnie na analizę eu-
ropejskich opisów Afryki i Afrykanów, miały również wpływ bada-
nia poświęcone późnośredniowiecznym i  renesansowym począt-
kom europejskiej etnografii i  antropologii. Prekursorski charakter 
opisów ludów pozaeuropejskich dla wiedzy o  charakterze etno-
graficznym najlepiej wyraził John H. Rowe w  tytule swojego arty-
kułu The Renaissance Foundations of Anthropology (Rowe 1965). 
Fundamentalną pracę na ten temat opublikowała Margaret Hodgen 
(1964). Ostatnio został wydany pod redakcją Joan-Paula Rubiésa zbiór 
reprintów artykułów, w których poruszono ten problem (Rubiés, ed. 
2009). W odniesieniu do źródeł portugalskich ich zawartość z zakre-
su antropologii omówił António A. M. Corrèa w zwięzłym, ale pre-
kursorskim komunikacie wygłoszonym na IV Międzynarodowym 
Kongresie Nauk Antropologicznych i  Etnologicznych w  Wiedniu 
w 1952 r. (Corrèa 1953).

Źródła pisane, którymi dysponujemy, są wyłącznie europejskie, 
podobnie jak źródła kartograficzne. Kultury ludów wybrzeża za-
chodnioafrykańskiego były niepiśmienne, a informacje rejestrowa-
no w pamięci i przekazywano ustnie. Tradycje ustne sięgają często 
odległych stuleci, nawet wcześniejszych niż XV w., ale dotyczą gene-
alogii rodów panujących, pochodzenia władzy, genezy ludów, ewen-
tualnie ich migracji. Nie dysponujemy tradycjami dotyczącymi po-
czątków kontaktu z Europejczykami, nie był to bowiem przedmiot 
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zainteresowania griotów (czyli tradycjonalistów) – ludzi zajmują-
cych się zapamiętywaniem dziejów. DeCorse (1992) po przebadaniu 
pod tym kątem ustnych tradycji ludów Złotego Wybrzeża uzyskał 
wynik negatywny. Źródła pisane powstały w językach portugalskim, 
włoskim, starofrancuskim, hiszpańskim i  łacińskim. Najpełniejsze 
i nadal aktualne ich omówienie opublikowali Hair (1994b) oraz Alan 
Ryder (1965), w Polsce Małowist (1964: 25–50; 1969a: 13–30).

Charakterystykę tych źródeł znajdzie czytelnik w poszczególnych 
rozdziałach prezentowanej książki. Tutaj ograniczę się do uwag ogól-
nych. Źródła pisane, którymi dysponujemy, mają na szczęście cha-
rakter zróżnicowany. Są to zarówno źródła opisowe, jak i dokumenty, 
a ponadto materiały kartograficzne. Ich autorami byli Portugalczycy, 
ale także Włosi, Kastylijczycy, Niemcy i Flandryjczycy. Wspomniana 
różnorodność pozwala nam na porównywanie informacji i na ich kry-
tyczną ocenę.

Wśród źródeł opisowych dwa główne typy to kroniki wypraw 
oraz relacje lub wspomnienia uczestników. Spośród kronik najwcze-
śniejsza (po zaginionej pracy Afonso Cerveiry) jest kronika Zurary, 
korzystam tu z wydania portugalskiego Torquato de Sousa Soaresa 
z 1981 r. (cytuję dalej – Zurara–Soares). Jej wadą jest panegirycz-
ny charakter, autor czcił bowiem Infanta Henryka, a ponadto jedno-
stronność wynikająca z uwielbienia przez autora portugalskiej kul-
tury rycerskiej. Zurara w wyprawach osobiście nie uczestniczył, ale 
skrupulatnie gromadził relacje i  sprawozdania. Jego opis jest więc 
pośredni. Jednak wyraźną zaletę stanowi wielka szczegółowość tek-
stu – piętnaście lat, na które przypada około dwudziestu wypraw, 
zajmuje obszerny tom kroniki. Zurara sam ustosunkował się do tej 
rozwlekłości (jakże dla nas cennej) swego dzieła, pisząc: 

I chociaż nasze opowiadanie przekazuje pewną ideę dotyczącą ich [ry-
cerzy] zasług, nie oddaje jednak w sposób doskonały tego wszystkiego, 
czego dokonali, bo opis wydarzenia nigdy nie pozwoli na jego poznanie 
tak dobre, jak bezpośrednia obserwacja. I [dlatego] historycy, aby unik-
nąć rozwlekłości, zadowalają się często streszczeniem wydarzeń […].

E embora nós, de seu merecimento, algum quanto escrevamos, não 
é [isso] porém, tão perfeitamente como eles fizeram, porque nunca 
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o cohecimento da coisa pode ser tão exacto por sua imagem, como qu-
ando [essa coisa] éconhecida por si-mesma. E [acontece] ainda, [que] 
os historiadores, para evitarem prolixidade, fazem sứmula de muitas 
coisas […] (Zurara–Soares: 229).

Późniejsze kroniki to dzieła portugalskie autorstwa Ruiego de Piny 
(1950; Pina–MMA 1952; Pina–MMA 1958) i Garcii de Resendego 
(Resende–MMA 1952; Resende–MMA 1958) oraz kroniki kastylij-
skie Fernanda del Pulgara (1843) i Alonsa de Palencii (1904–1909; 
1970). Je także charakteryzuje pośredni opis wydarzeń, autorzy nie 
byli ich naocznymi świadkami.

Bardzo różnym od kronik typem źródeł opisowych były rela-
cje i  wspomnienia uczestników wydarzeń i  ich naocznych świad-
ków. Ten typ omówił szczegółowo w odrębnej pracy Russell (2009). 
Należała do nich relacja weneckiego kupca Alvise da Ca da Mosto 
z  jego dwóch własnych podróży do Afryki w  1455 i  1456 r., do-
kąd udał się w  służbie u  Henryka Żeglarza, oraz z  podróży Pedra 
de Sintry w 1460 r. Włoski oryginał cytuję za wydaniem z 1966 r. 
(Ca da Mosto–Leporace), uzupełniam włoską wersją wedle szes-
nastowiecznego druku Giovanniego Battisty Ramusia w  wydaniu 
z 1978 r. (Ca da Mosto–Milanesi). Korzystam ponadto z tłumacze-
nia polskiego z 1994 r. (Ca da Mosto–Podróże). Dzieło Ca da Mosto 
ma wielką wartość ze względu na wykształcenie autora, umiejęt-
ność obserwacji partnerów afrykańskich, chęć gromadzenia o nich 
informacji i  brak uprzedzeń Wenecjanina. Inny włoski uczest-
nik wypraw, Genueńczyk Antoniotto Usodimare, pozostawił jedy-
nie krótki list wysłany do wierzycieli w  1455 r. (Usodimare 1971; 
1993). Obaj ci kupcy spotkali się zresztą w Afryce w czasie wypra-
wy z 1456 r. Następnym autorem relacji i uczestnikiem wydarzeń był 
kupiec z Brugii Eustache Delafosse. Starał się on wykorzystać woj-
nę Portugalii z Kastylią i udał się do Afryki w 1479–1480 r. wbrew 
portugalskiemu monopolowi. Dotarł do wybrzeża zwanego już 
wtedy Mina, handlował także w innych częściach wybrzeża Afryki 
Zachodniej. Jego relacja ma kilka wydań, korzystam głównie z edy-
cji przygotowanej w starofrancuskim języku oryginału przez Denisa 
Escudiera w 1992 r. (Delafosse–Escudier).
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Tak oto większość piętnastowiecznych autorów osobistych rela-
cji to kupcy. Jedynym wśród nich rycerzem był Portugalczyk Diogo 
Gomes. Podróżował on do Afryki kilkakrotnie w trzeciej ćwierci XV w., 
ale swoje wspomnienia podyktował w  końcu XV stulecia, gdy był 
już sędziwym, blisko stuletnim starcem. Opowiadanie Gomesa spi-
sał uczony i podróżnik pochodzący z Norymbergi, Martin Beheim. 
Tekst został poprzedzony ogólną informacją o wcześniejszych wy-
prawach, trudno stwierdzić, czy jest to część wspomnień samego 
Gomesa, czy uczone uzupełnienie Beheima. Znakomite wydanie 
w  łacińskim języku oryginału i  w  tłumaczeniu na francuski, wraz 
z licznymi przypisami ukazało się w 1959 r. (Gomes 1959).

Wyrazem zainteresowania wyprawami portugalskimi do Afryki 
są nie tylko prace uczonych z Norymbergi, ale także opisy podró-
ży obcokrajowców do Portugalii. Najobszerniejszy z nich pozosta-
wił Niclas von Popplau, rycerz z Wrocławia, wysłannik cesarza, któ-
ry w Portugalii przebywał w 1484 r. (Popplau 1996 – tłumaczenie 
polskie; 1998 – oryginalna, staroniemiecka wersja językowa). Jego 
szczególnie interesujące uwagi dotyczą handlu z Gwineą oraz sytua-
cji czarnych niewolników w Portugalii. W końcu zajmującego nas 
okresu do Afryki i Indii podróżował Baltazar Springer, faktor augs-
burskiego domu Weslerów. W opisie uzupełnionym drzeworytami 
Hansa Burgkmaira zawarł krótkie uwagi dotyczące Gwinejczyków.

Wśród relacji naocznych świadków jest też źródło z okresu wy-
kraczającego poza cezurę początku XVI w., jednakże przydatne 
w  naszych badaniach. Chodzi o  tekst spisany około 1535 r. przez 
anonimowego pilota portugalskiego, przedstawiający warunki że-
glugi do Afryki – na wyspę São Tomé. Pilot pisał po portugalsku, 
ale jego relację znamy jedynie z tłumaczenia na język włoski, które 
ukazało się w pierwszym tomie zbioru podróży, wydanym w 1550 r. 
pod tytułem Navigazioni e viaggi przez Ramusia (Navigazione 1978).

Koniec XV i początek XVI w. przyniósł w Portugalii pierwsze 
próby podsumowania okresu wczesnych wypraw do Afryki. Takim 
rozrachunkiem była w  pewnym sensie już wstępna część wspo-
mnień Gomesa, spisana przez Beheima, podobnie relacja innego 
Norymberczyka, Hieronima Münzera, zawarta w jego obszernym li-
ście z 1495 r. (Münzer 1854). Przybył on do Portugalii właśnie w celu 
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dokonania oceny odkryć. W swoim tekście połączył obserwacje oso-
biste z sumą zebranych na miejscu informacji o wyprawach.

Najpełniejsze podsumowanie wypraw piętnastowiecznych do 
Afryki Zachodniej i zgromadzonej dzięki nim wiedzy o tym konty-
nencie i jego mieszkańcach zawierają dzieła Valentima Fernandesa 
i Duartego Pacheca Pereiry, oba teksty pochodzące z początku XVI 
stulecia. Podsumowaniem jest też pierwsza dekada pomnikowego 
dzieła João de Barrosa, napisana w latach 30. tego stulecia. Korzystam 
przede wszystkim z wydania przygotowanego przez Hernâniego A. 
Cidade z 1945 r. (Barros–Cidade) oraz fragmentów umieszczonych 
w  Monumenta Missionaria Africana (Barros–MMA 1952; Barros– 
–MMA 1958).

Fernandes był drukarzem pochodzącym z  Moraw, zapewne 
Niemcem. Do Portugalii przybył około 1495 r. i do śmierci w 1517 
zajmował się gromadzeniem informacji o  wyprawach. Jego dzieło 
powstało w latach 1506–1510. Poza wiadomościami zaczerpniętymi 
ze starszych tekstów Fernandes umieścił w nim samodzielnie przy-
gotowany opis wybrzeża Afryki od Ceuty do Sierra Leone, a ponad-
to wysp São Tomé i Principe sporządzony na podstawie zbieranych 
przez siebie relacji. Fernandes, który sam w Afryce nie był, szukał 
w rozlicznych relacjach i opowiadaniach żeglarzy czy kupców szcze-
gólnych wiadomości – interesował się fauną i florą, a przede wszyst-
kim obyczajami, zajęciami, ceremoniałem i wierzeniami Afrykanów. 
Kolejne tomy wydania Fernandesa ukazały się w 1938 (Fernandes 
1938) i 1951 r. (Fernandes 1951).

W  tym samym czasie, co dzieło Fernandesa, w  latach 1506– 
–1508 powstał opis Afryki Zachodniej autorstwa Pacheca Pereiry 
(około 1450–1530). Był on żołnierzem, podróżnikiem, dyplomatą 
i administratorem kolonialnym. Odbył podróż do Indii, zaś później, 
w  latach 1520–1522, czyli już po napisaniu swojego dzieła, prze-
bywał jako gubernator w  zamku São Jorge da Mina. Opisowi na-
dał tytuł Esmeraldo de Situ Orbis – co można przetłumaczyć jako 
„Szmaragdy miejsc globu” albo „O szmaragdowych miejscach glo-
bu”. Dotyczy on wybrzeża Afryki Zachodniej od Ceuty po deltę uj-
ścia Nigru. Pacheco Pereira wykorzystał dostępne mu mapy i roteiros, 
czyli teksty dotyczące nawigacji. Sporządził podsumowanie portu-



21WSTęP

galskiej wiedzy o  żeglowaniu na wodach wokół wybrzeża Afryki 
Zachodniej, swoisty przewodnik nawigacji. Na marginesie tego 
głównego celu Pacheco Pereira przytoczył jednakże wiele informa-
cji o  ludach zamieszkujących wybrzeże, o  ich obyczajach, wierze-
niach i  handlu z  Portugalczykami. Dzieło cytuję według wydania 
Raymonda Mauny’ego z 1956 r. (Pacheco–Mauny).

Joaquim Barradas de Carvalho (1953a; 1953b; 1983) widzi 
w tekście Pacheca Pereiry dowody renesansowej zmiany mentalno-
ści Portugalczyków przypadającej na początek XVI w. Pogląd ten 
podtrzymuje Vitorino Magalhães Godinho. Ale wydawca tekstu po-
dróżnika, Mauny, jest w tej ocenie ostrożniejszy i wskazuje na cią-
głość istniejącą między opisami z XV w. a dziełem Pacheca Pereiry 
(Pacheco–Mauny: 9; także Hair 1994b; Fage 1980). Bez wątpienia 
tekst ten, wraz z dziełem Fernandesa, zamyka interesujący nas okres 
od około 1430 r. do początku XVI w. 

Zarówno więc dwa wspomniane dzieła, jak i  tym bardziej 
Decadas João de Barrosa tworzą tło, na którym możemy lepiej do-
strzec cechy opisów pochodzących z XV w. oraz przemiany, jakie do-
konywały się w interesującym nas okresie.

W  literaturze dotyczącej opisów podróży (nie tylko do Afryki 
i nie tylko w XV w.) – jest podkreślana pewna cecha tego typu tek-
stów. Oto autorzy dostrzegali najczęściej to, czego się spodziewali. 
Widzieli to, o czym wiedzieli, że zobaczą. Nie dostrzegali natomiast 
tego, o czym z góry nie wiedzieli (Elliott 1970: 17, „they saw what 
they expected to see and ignored or rejected those features of life 
[…] for which they were mentally unprepared. They found because  
they expected to find”; także Brandon 1986: 148; Manikowska 
2008: 40–52). Wyrwanie się z  tego stereotypu, zdolność do zoba-
czenia rzeczy nowych i  niespodziewanych są trudne i  rzadkie. 
Jednakże w kwestii podróży portugalskich do Afryki w interesują-
cym nas okresie mamy do czynienia z takim właśnie przypadkiem. 
Podróżnicy widzieli rzeczy tak nowe i zaskakujące, że nie mieli na 
czym opierać sądów i nie mogli przyjmować z góry tego, o czym pi-
sali. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie stwierdzali, że to, czego się spo-
dziewali na podstawie znanych im dzieł starożytnych i powszechnie 
przyjętych sądów – nie zgadzało się z  poznawaną afrykańską rze-
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czywistością. Docierali do ludów i ziem zupełnie innych, a swe opi-
nie tworzyli na podstawie doświadczenia. Początek XVI w. kończy 
ten okres, a dwa wspomniane dzieła Fernandesa i Pacheca Pereiry, 
tym bardziej Barrosa, są podsumowaniem wiedzy zdobytej właśnie 
doświadczeniem. Podróżnicy następnych dziesięcioleci i stuleci mo-
gli dostrzegać to, o czym informowały ich owe wcześniejsze dzieła. 
Podobnie Afrykanie w spotkaniach z Europejczykami doświadczali 
przeżyć całkowicie nieoczekiwanych, nowych.

Specyficznym typem źródła dotyczącym XV i początku XVI w. 
jest portugalska, a także włoska i niemiecka kartografia. Wspaniałe 
wydawnictwo Portugaliae Monumenta Cartographica (1960–1963) 
odzwierciedla wiedzę Portugalczyków o  Afryce, umiejętność jej 
ujęcia na mapach. Jest też znakomitym źródłem dotyczącym to-
ponomastyki portugalskiej. Dla przebiegu kontaktu kulturowego 
znaczenie ma właśnie toponomastyka zawarta w tego typu przeka-
zach (Mota 1946; 1950; 1972; Fall 1982; Carvalho 1983: 378–381  
(roteiros); Hair 1967; 1992; także Cresques–Grosjean 1978). 

Teksty narracyjne – od kroniki Zurary po dzieło Barrosa – za-
wierają nie tylko opis działań i  emocji Portugalczyków. Informują 
nas także o  działaniach i  emocjach Afrykanów. Wobec braku pi-
sanych źródeł afrykańskich musimy analizować te właśnie tek-
sty, pamiętając jednak o  problemach, które tworzą. Są to bowiem 
informacje pośrednie, odzwierciedlające to, jak Europejczycy ro-
zumieli i  interpretowali postępowanie autochtonów. W  źródłach 
portugalskich są zawarte na przykład wypowiedzi Afrykanów do-
tyczące Europejczyków, kontaktów z  nimi i  celów, jakie pragnęli 
zrealizować ci pierwsi. Są to nie tylko teksty, które autorzy kro-
nik włożyli w usta Afrykanów, ale także spisane w raportach rela-
cje z  przeprowadzonych rozmów. Wiarygodność tych wypowiedzi 
jest trudna do określenia, potrzeba bowiem odrębnej analizy każde-
go przypadku. Wypowiedzi Afrykanów, tak jak je zrozumieli i zapi-
sali Europejczycy, mogą zyskać na wiarygodności, jeśli będą zgodne 
z innym typem źródeł, mianowicie dziełami sztuki afrykańskiej, do 
czego jeszcze powrócę.

Poza źródłami narracyjnymi oraz kartograficznymi dysponuje-
my dokumentami – przede wszystkim portugalskimi, ale także pa-
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pieskimi, kastylijskimi i  nielicznymi pochodzącymi z  kancelarii 
innych państw. Dokumenty te zostały opublikowane w kilku wielo-
tomowych kodeksach i zbiorach dyplomatycznych. João Martins da 
Silva Marques wydał trzy obszerne tomy Descobrimentos portugu-
eses (1944–1975); António da Silva Rego, Gavetas da Torre do Tombo 
(1960–1975); António Joaquim Dias Dinis, Monumenta Henricina 
(1960–1975). Najnowszy kodeks Portugaliae Monumenta Africana 
(PMA) wydali Luís de Albuquerque i Maria Emilia Madeira Santos 
(t. 1–3 i 5, 1993–1995). Obejmuje on dokumenty z lat 1443–1510, 
a więc z okresu omawianego w prezentowanej książce. Znajdujemy 
w nim dobre regesty, informacje o  sygnaturach archiwalnych oraz 
o wcześniejszych wydaniach dokumentu, jeśli takie istnieją. Strona 
edytorska jest skromna, lecz lepsza niż w starszych wydawnictwach. 
PMA zawierają też regesty w językach francuskim i angielskim opra-
cowane przez Jeana Boulègue’a i Paula Haira. Ciekawy opis proble-
mów związanych z przygotowaniem tych regestów zawiera artykuł 
tego ostatniego (Hair 2000).

Ważne z  punktu widzenia ekspansji portugalskiej w  Afryce 
pozostaje też wydanie przez Charles-Martiala de Witte’a  bulli pa-
pieskich dotyczących tej ekspansji (Witte 1953–1958). Część do-
kumentów jest ponadto wydana w apendyksach do opracowań mo-
nograficznych. Szczególną formą dokumentów są księgi pokładowe 
statków płynących do Afryki. Spośród nich najbardziej interesują-
ca z punktu widzenia naszego tematu jest księga pokładowa statku 
Santiago z 1526 r. (Mota 1969). Ponadto wiele informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych z  Afrykanami zawierają księgi celne, 
z księgą Casa da Mina z lat 1504–1505 – jedyną zachowaną spośród 
ksiąg z XVI w., której fragmenty opublikował Mota (1975).

*

Odrębny i  ważny dla naszego tematu typ źródeł stanowią dzie-
ła sztuki. Te, które powstały w Europie, są znakomicie przebadane 
we wspomnianej pracy Devisse’a i Mollata (1979a; 1979b). Pomimo 
bardzo dobrze przeprowadzonej kwerendy nadal są odnajdywane 
i udostępniane badaczom nowe, nieznane dotychczas dzieła – ob-
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razy, rysunki, rzeźby przedstawiające Afrykanów widzianych oczyma 
Europejczyków (Earle, Lowe, eds. 2005: 30, 31, 42, 76; patrz też il. 24).

Jeżeli wśród źródeł pisanych mamy do czynienia ze wspo-
mnianą już jednostronnością wynikającą z braku tekstów afrykań-
skich, to w dziedzinie sztuki istnieje równowaga. Nie tylko bowiem 
Europejczycy, ale także Afrykanie wypowiadali się o  drugiej stro-
nie kontaktu przez swoją sztukę. Dzieła rzeźbiarskie powstawa-
ły w dwóch regionach zachodnioafrykańskiego wybrzeża: w Sierra 
Leone, gdzie twórcy należeli do ludu Sapi (Temne), oraz w Beninie, 
państwie utworzonym przez lud Edo (Bini).

Sztuka tych dwóch obszarów i  ludów rozwijała się niezależnie 
od siebie. Różne były ponadto społeczne i  polityczne okoliczno-
ści, w których działali twórcy i powstawały ich dzieła. Wspólna im 
była natomiast reakcja w  sztuce na pojawienie się w  Afryce przy-
byszów z Europy. Na przełomie XV i XVI w. w postaci rzeźby za-
równo z Sierra Leone, jak i tej z Beninu powstały pierwsze wizerun-
ki Portugalczyków. Odmienne okazywało się jednak przeznaczenie 
obu rzeźb, do czego powrócimy w  trakcie krytycznej analizy tych 
źródeł.

Sztuka Beninu jest dobrze przebadana, ustalono jej chronolo-
gię, typy przedstawień, jej funkcje społeczne i polityczne. Istnieje na 
jej temat obszerna literatura. Badania podjęto już na przełomie XIX 
i  XX w. (Pitt-Rivers 1900; Luschan 1901; 1919). Najnowszym ich 
podsumowaniem stał się katalog wiedeńskiej wystawy sztuki Beninu 
(Plankensteiner 2007). Wizerunki Portugalczyków stanowią część 
tej sztuki, ważną z punktu widzenia naszego tematu. Dzieła te mia-
łem możliwość poznać w czasie wizyt w muzeach Londynu, Wiednia, 
Lipska i Paryża. Inne są mi znane z katalogów wystaw organizowa-
nych szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach XX i w XXI w. 

Na terenie Sierra Leone sztuka rozwijała się w  innych warun-
kach społecznych i politycznych. Tamtejsze ludy nie tworzyły scen-
tralizowanych organizacji państwowych. Jednostkami ich organiza-
cji były wielkie rodziny, klany oraz wioski (Horton 1971; Tymowski 
1999a: 123–148; 2009: 117–141). Podobnie jak w Beninie – sztuka 
rzeźbiarska istniała tam przed przybyciem Portugalczyków, do któ-
rego doszło w 1462 r. Sztuka ludu Sapi (Temne) stanowiła element 
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ceremoniałów związanych z  kultem przodków (Lamp 1983: 219– 
–237). Po przybyciu Portugalczyków i nawiązaniu z nimi kontaktów 
handlowych ważnym towarem wywożonym z Sierra Leone stała się 
kość słoniowa. W ostatnim dziesięcioleciu XV i na początku XVI w. 
rozwinął się system portugalskich zamówień na rzeźby z kości sło-
niowej, nie wiemy jednak, która ze stron była inicjatorem ich tworze-
nia. W każdym razie zamawiający określali pożądane przedmioty – sol-
niczki, łyżki, rękojeści noży – a wykonawcy pokrywali je rzeźbami. 
Wystrój rzeźbiarski tych drogich przedmiotów ulegał zmianom. 
Rzeźbiono także Portugalczyków – ich karawele, stroje, ozdoby, broń 
i inne akcesoria związane ze statusem społecznym – tak jak widzieli 
przybyszów afrykańscy artyści. Te wczesne przedstawienia są dla 
naszego tematu źródłem najbardziej wartościowym, gdyż odzwier-
ciedlały opinie i  spostrzeżenia samych Afrykanów. Od pierwszego 
dziesięciolecia XVI w. sztuka Sapi stała się przejawem przenikania 
się kultur i wzajemnego wpływu dostawców i odbiorców tych dzieł. 
Ponadto na jej formę zaczęli oddziaływać Portugalczycy osiadli na 
stałe w Sierra Leone. Dlatego rzeźba ta jest nazywana w literaturze 
Afro-Portugalską albo Luzo-Afrykańską (Mark 1995; 1996; 2002; 
2007). Bez względu na pierwszy człon nazwy (Afro lub Luzo) sztukę 
tę uważa się za twórczość afrykańską. Jej specyficzną cechą był fakt, 
że powstawała ona na sprzedaż i w społeczeństwie miejscowym nie 
pełniła innych funkcji poza oczywiście dostarczaniem korzyści ma-
terialnych. Różniła się tym w zasadniczy sposób od sztuki rzeźbiar-
skiej Beninu.

Rzeźby z  Sierra Leone znajdują się w  zbiorach muzealnych 
w  Europie i  w  Stanach Zjednoczonych. Wiele pochodzi z  prywat-
nych kolekcji osobliwości, które powstawały w  Europie od końca 
XV w., a rozkwitły w stuleciach XVI–XVIII. Badaczem, który pierw-
szy zbadał tę sztukę, był William B. Fagg (1959). Duże znaczenie 
miała wystawa afrykańskiej rzeźby z kości słoniowej zorganizowa-
na w The Center for African Art w Nowym Yorku i The Museum of 
Fine Art w Houston, a także katalog tej wystawy przygotowany przez 
Ezio Bassaniego i Fagga, z artykułami Susan Vogel i Petera Marka 
(Bassani, Fagg 1988; patrz też Curnow 1990). Niektóre kwestie doty-
czące tej sztuki pozostają dyskusyjne. Przede wszystkim dotyczy to 
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końcowego okresu powstawania tych rzeźb. W starszych badaniach 
uzasadniono pogląd, że sztuka ta zanikła około połowy XVI w., 
gdy kulturę Sapi zniszczyła inwazja ludu Manes z głębi kontynen-
tu. Obecnie jednak uznaje się, że sztuka Sapi trwała nadal w drugiej 
połowie XVI i w XVII w. (Mark 2007: 190). Dla naszej pracy zna-
czenie źródłowe mają rzeźby z najwcześniejszego okresu końca XV 
i pierwszego dziesięciolecia XVI w. Drugim problemem jest przypi-
sanie kilku wyjątkowo pięknie zdobionych solniczek z kości słonio-
wej. W  starszych badaniach uważano je za dzieła ludu Edo (Bini) 
z  Beninu, obecnie solniczki te są uznawane bądź za dzieło Sapi 
z Sierra Leone, bądź ich pochodzenia się nie rozstrzyga (Mark 2007; 
Russell 2001: po 236, podpis pod il. 21).

W wykorzystaniu sztuki afrykańskiej jako źródła będzie mi po-
mocna nie tylko dotycząca jej literatura, zbiory muzealne oraz ka-
talogi wystaw, ale również metodologiczne dzieło Jana Vansiny 
określające zasady postępowania historyka względem tego szczegól-
nego typu źródeł (Vansina 1984). Materiał ilustracyjny zamieszczo-
ny w tej książce pozwoli czytelnikom na poznanie przykładów dzieł 
sztuki afrykańskiej analizowanej na równi z tekstami pisanymi.

*

W latach 2002–2011 prowadziłem w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego seminarium magisterskie poświęcone Eu-
ropejczykom i Afrykanom w czasie wczesnej portugalskiej ekspansji 
w Afryce Zachodniej. W seminarium uczestniczyli studentki i stu-
denci kilku wydziałów i  kierunków Uniwersytetu Warszawskiego, 
a  więc historii, afrykanistyki, orientalistyki, socjologii, politologii. 
Dla części z nich było to seminarium drugie, na które uczęszczali 
z  chęci poznania nowej problematyki i  uzupełnienia specjalizacji. 
Wszyscy włożyli wiele wysiłku i  entuzjazmu w  nasze cotygodnio-
we dyskusje. Dwie przygotowane wówczas prace umieszczam w bi-
bliografii. Wszystkim uczestnikom dziękuję za wspólne rozmo-
wy, w czasie których wzajemnie się uczyliśmy – moi uczniowie ode 
mnie, a ja od moich uczniów.



rozdział 1
Początki

Strach i odwaga

W  ciągu ostatnich dziesięcioleci badania historyczne wykroczyły 
poza tradycyjne zainteresowanie historią polityczną, gospodarczą 
i społeczną. Podejście do historii kultury uległo istotnym zmianom. 
Historycy włączyli do swojego warsztatu metody antropologii kul-
turowej. Ich rozważania objęły problemy psychologii i postaw ludz-
kich, zarówno wybitnych jednostek, jak i grup społecznych (Febvre 
1941: 5–20; Dupront 1961: 3–10; Duby 1961: 937–966; Mandrou 
1968: 436–438; Le Goff 1974: vol. 3, 76–94; Martin 1996; najnow-
sze ustalenia: Rosenwein 2010). Badanie strachu i odwagi mieści się 
właśnie w tych nowych obszarach zainteresowań historyków – doty-
czy antropologii kulturowej i psychologii społecznej.

Problem strachu w  kulturze zachodnioeuropejskiej w  okresie 
od schyłku średniowiecza do końca czasów nowożytnych, a więc od 
XIV do XVIII w., omówił obszernie Jean Delumeau. Ponieważ zaj-
mował się on całym obszarem Europy Zachodniej w długim okre-
sie pięciuset lat, problemy strachu występującego w  czasie pierw-
szych zamorskich wypraw europejskich nie mogły być w  jego 
monografii dokładnie przedstawione, zostały jednak zasygnalizowa-
ne (Delumeau 1978: 52–53, 63–64). W zwięzłym, ale znakomitym 
opisie pierwszych kontaktów między Europejczykami a Afrykanami 
Jean Devisse i  Michel Mollat (1979a: 154–160) wymieniają takie 
uczucia, jak zdumienie czy zaskoczenie, jednakże pomijają strach. 

W  tej części pragnę więc przeanalizować zjawisko strachu to-
warzyszące w XV w. pierwszym wyprawom europejskim do Afryki 
Zachodniej. Podobnie jak Delumeau przyjmuję, że opisy strachu 
występują często wraz z opisami odwagi (Delumeau 1978: 13–17). 
Jest to zresztą charakterystyczne dla naszego materiału źródłowego, 



28 ROZDZIAł 1

a szczególnie dla kroniki Gomesa Eanesa de Zurary. Dlatego w tytu-
le podrozdziału umieszczam zarówno strach, jak i odwagę.

Zgodnie z naszym ogólnym tematem badanie ograniczam chro-
nologicznie do XV i początku XVI w. Nie jest moim zamiarem anali-
za strachu i odwagi w czasie wypraw do Afryki jako zjawiska długie-
go trwania. Owszem, pragnę je zbadać właśnie w czasie krótkim, gdy 
opisy wrażeń i uczuć odkrywców europejskich i ludów Afryki były 
notowane na gorąco i  dotyczyły pierwszych kontaktów, gdy uczu-
cia te oraz ich przyczyny ulegały zmianom i  jeszcze się trwale nie 
ukształtowały.

W źródłach narracyjnych: kronice Zurary, opisie wypraw Dioga 
Gomesa, Alvise da Ca da Mosto, Eustachego Delafosse’a znajduje-
my wiele materiału dotyczącego uczucia strachu i dowodów odwagi. 
Natomiast w piętnastowiecznych dokumentach portugalskich spra-
wy strachu nie są poruszane, a przy wręczaniu odkrywcom nagród 
jest mowa ogólnie o zasługach, zaś towarzyszącej im odwagi moż-
na się domyślać. Dla porównania interesujących nas opisów, spo-
rządzanych na gorąco w okresie pierwszych odkryć, z opisami two-
rzonymi z perspektywy następnego pokolenia wykorzystałem dzieła 
Valentima Fernandesa i Duartego Pacheca Pereiry, pochodzące z po-
czątku XVI w. Te ostatnie będą stanowić tło dla podstawowych źró-
deł spisanych w XV stuleciu. 

W źródłach znajdujemy opisy uczuć Europejczyków biorących 
udział w wyprawach do Afryki. Również uczucia Afrykanów nie są 
w  tych tekstach pomijane, ale przedstawia się je zwięźle i  zgodnie 
z wyobrażeniami Europejczyków. Są to źródła stworzone przez lu-
dzi innej niż afrykańska kultury i nie wiemy, w jakim stopniu te po-
średnie świadectwa odzwierciedlają rzeczywiste uczucia Afrykanów. 
Jest to poważne ograniczenie naszych możliwości badawczych, sko-
ro zamierzamy poznać pod tym względem obie strony, a nie tylko 
jedną, europejską. Do pewnego stopnia uczucia Afrykanów możemy 
badać, biorąc pod uwagę ich postępowanie wobec Europejczyków.

Z punktu widzenia celu naszych badań wspomniane źródła są 
bardzo zróżnicowane. Ich różnorodność opisał Paul Hair (1994b: 
89–100). Zurara był portugalskim kronikarzem nadwornym i auto-
rem kilku dzieł historycznych. Kronikę poświęconą wyprawom od-
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krywczym spisał około 1453 r. Czcił w niej zasługi Infanta Henryka. 
Zostawił nam raczej opis podbojów niż odkryć, sławiąc czyny ry-
cerskie. Kronika urywa się na 1447 r. (Hair 1994b: 89–92; Bourdon, 
Introduction, w: Zurara–Bourdon: 7–35). Jak stwierdził Zurara: „od 
tego roku to, co działo się w tamtych regionach, polegało raczej na 
kontraktach i  wymianie towarów, niż na aktach odwagi i  użyciu 
broni” („porque de este ano por diante, sempre se trataram os fei- 
tos daquela parte mais por tratos e avenças de mercadoria, que por 
fortaleza nem trabalho das armas” – Zurara–Soares: 551). Zurara 
zapowiedział wprawdzie napisanie drugiej części kroniki, ale nigdy 
tego nie dokonał, zapewne dlatego że handel go nie interesował. 

Ważną dla nas cechą kroniki pozostaje jej rozmiar. Otrzymujemy 
opisy wypraw bardzo obfite w wiadomości. Chociaż Zurara nie brał 
udziału w wyprawach, to pisał, wykorzystując zaginioną dziś kroni-
kę Cerveiry oraz relacje uczestników wypraw. Mógł zanotować to, 
co owi uczestnicy mu powiedzieli, ewentualnie to, co opowiedzieli 
Cerveirze. Nie wiemy, do jakiego stopnia relacje uczestników można 
uznać za prawdziwe, czy – mówiąc o strachu – byli szczerzy oraz czy 
nie pomijali uczuć i zachowań, które ich zdaniem były niechlubne. 
Jak pisze Delumeau, strach jest często łączony, chociaż niesłusznie, 
z  tchórzostwem (Delumeau 1978: 13–14, 18–20). Na szczęście dla 
nas opisy odwagi wymagały wspomnienia o zagrożeniach i strachu. 

Zupełnie inny charakter ma opis sporządzony przez Ca da Mosto 
(około 1430–1483). Był to kupiec wenecki, człowiek młody, lecz do-
brze znający swój fach. Wysłannicy Henryka Żeglarza namówili go 
na wyprawę do Afryki w służbie Infanta, który chciał ograniczyć ra-
bunki i rozwinąć handel z Afrykanami. Ca da Mosto był świetnym 
wykonawcą takiego zadania. Wenecjanin udał się do Afryki dwu-
krotnie, w 1455 i 1456 r. W kraju Wolofów nawiązał bliski kontakt 
z  Budomelem, władcą Kaioru. Potem popłynął dalej na południe, 
dotarł do Cabo Roxo i rzeki Cacheu.

Ca da Mosto opuścił Portugalię dopiero w 1463 r. Swoją relację 
spisał bezpośrednio po powrocie do Wenecji (Verlinden 1958: 467– 
–497; Leitão 1961: 1–21; Ca da Mosto–Laurent du Tertre: vol. 1, 
6–43, 166–202; Hair 1994b: 98–100). Dzieło jest zapisem jego prze-
żyć i obserwacji, motywów działania i uczuć. Ponadto Ca da Mosto 
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bacznie obserwował Afrykanów, stykał się z  nimi osobiście, pro-
wadził rozmowy. Dowiedział się o  nich więcej niż inni odkryw-
cy (Laurent du Tertre 1988: 477–484). Pisał około osiem lat po 
swej pierwszej wyprawie, dopiero gdy pozwolono mu wyjechać 
z Portugalii. Korzystał z pamięci, ale niewykluczone, że także z no-
tatek spisywanych już w trakcie podróży. Z tych wszystkich wzglę-
dów opis Ca da Mosto jest dla naszego tematu świadectwem o du-
żym stopniu wiarygodności. 

Z kolei Diogo Gomes (około 1402 – około 1500) był portugal-
skim rycerzem i urzędnikiem dworskim. Do Afryki wyprawiał się 
kilkakrotnie w latach 1445–1446, 1456 i 1459–1460. W czasie dru-
giej wyprawy dotarł do Rio Grande i płynął w górę rzeką Gambią. 
Podczas trzeciej zetknął się z ludami żyjącymi nad rzeką Joal. Jego 
relacja zaczyna się od wiadomości o najwcześniejszych wyprawach 
portugalskich, następnie autor przechodzi do opisu własnych prze-
żyć. Swoje wspomnienia Gomes spisał lub raczej podyktował nie-
mieckiemu uczonemu i  podróżnikowi Martinowi Beheimowi pod 
koniec życia, w latach 1495–1496. Być może istniała wcześniejsza ich 
wersja z końca lat 70. i początku 80., przerobiona w końcu stulecia. 
Całość została spisana po łacinie (Hair 1994b: 92–93). Z punktu wi-
dzenia badania strachu i odwagi tekst Gomesa ma największą war-
tość w tej części, która jest opowiadaniem naocznego świadka wy-
darzeń. Problemem pozostaje czasowy dystans między wyprawami 
a spisaniem dzieła. Bezpośrednie wrażenia i uczucia mogły ulec za-
tarciu i wygasnąć.

Eustache Delafosse (de La Fosse) był w 1479–1480 r. człowie-
kiem młodym, ale już doświadczonym, kupcem z Brugii i faktorem 
tamtejszego domu handlowego. Został wysłany do Afryki, aby prze-
łamać portugalski monopol na tamtejszy handel. Dotarł do Złotego 
Wybrzeża, został jednak pochwycony, przewieziony do Portugalii 
i skazany na karę śmierci. Zdołał uciec i wrócił do Brugii na począt-
ku 1481 r. Zapewne wtedy spisał dla swego patrona rodzaj rapor-
tu handlowego (Russell 1976: 209–221; Hair 1994b: 101; Delafosse– 
–Escudier: 85–145).
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*

Przed przystąpieniem do analizy uczuć strachu i odwagi na podsta-
wie przedstawionych źródeł przytoczmy jeszcze definicję uczucia 
strachu zgodną z wynikami badań psychologicznych.

Strach jest emocją odzwierciedlającą stan zagrożenia, jest reak-
cją na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Przejawia się znierucho-
mieniem, rozszerzonymi źrenicami szeroko otwartych oczu, wzro-
stem ciśnienia, poziomu adrenaliny i  cukru we krwi. Wyjściem 
z sytuacji pobudzającej strach jest ucieczka lub agresja. Psycholodzy 
odróżniają strach od lęku. Ten ostatni to reakcja na niebezpieczeń-
stwo uprzytamniane w  wyobraźni, czyli pod nieobecność sytuacji 
lub podniety groźnej. Lęk występuje więc bez wyraźnego zagroże-
nia. Wprowadzając rozróżnienia między strachem a lękiem, psycho-
lodzy zaznaczają jednak, że wyraźnej granicy między tymi uczucia-
mi przeprowadzić się nie da (Sillamy 1980: 894; Grand dictionnaire 
de la psychologie 1991: 570–571; Reber 1985 (1995), anxiety, fear; 
patrz też Delumeau 1978: 26–38).

Strach jest objaśniany w ten sposób we wszystkich encyklope-
diach i słownikach psychologicznych. Brakuje w nich natomiast de-
finicji odwagi, być może ze względu na bardzo subiektywne odczu-
wanie tej cechy charakteru. Przyjmujemy więc definicję potoczną, 
intuicyjną, która za odwagę uważa zdolność do przeciwstawiania się, 
pomimo ryzyka, zagrożeniu.

Przy wybieraniu ze źródeł materiału dotyczącego strachu i  od-
wagi postanowiłem zastosować dwa kryteria. Po pierwsze uwzględ-
niłem wszystkie przypadki, gdy w źródle występuje słowo strach lub 
odwaga. Po drugie wybrałem te fragmenty, w których postępowanie 
ludzi wskazuje pośrednio, że byli ogarnięci strachem lub dawali do-
wody odwagi. Jest to więc w pierwszym wypadku metoda indukcyjna, 
w drugim zaś dedukcyjna. Niektóre fragmenty źródeł, szczególnie te 
zawierające informacje nietypowe, zostaną przeanalizowane w sposób 
jednostkowy. Natomiast informacje typowe i powtarzalne będą ana-
lizowane przy pomocy ujednoliconego kwestionariusza badawczego.

Co oczywiste, wszyscy ludzie doświadczają uczucia strachu. Nie 
można więc mieć wątpliwości, że doświadczali go także europejscy 
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odkrywcy oraz Afrykanie po nieoczekiwanym zetknięciu się z przy-
byszami. Możemy więc badać nie wyodrębniony fakt odczuwania 
strachu, ale przyczyny pojawiania się go, społeczne i kulturowe uwa-
runkowania przeżywania tego uczucia, formy reagowania na strach, 
przełamywania go – tu pojawia się miejsce na badanie odwagi, także 
w jej społecznych i kulturowych uwarunkowaniach. W naszym kwe-
stionariuszu umieszczamy następnie problem długotrwałości stra-
chu, okoliczności jego przemijania i nawrotów.

*

Zurara w  rozdziale ósmym kroniki zatytułowanym Z  jakich przy-
czyn załogi okrętów nie ośmielały się płynąć poza Przylądek Bojador 
w sposób następujący opisał uczucia ludzi wyprzedzające podjęcie 
wypraw odkrywczych do Afryki:

nie było nigdy żadnego człowieka, który ośmieliłby się przekroczyć 
Przylądek Bojador, aby poznać kraj rozciągający się za nim, tak jak tego 
pragnął Infant. I, prawdę powiedziawszy, nie było tak przez brak odwa-
gi albo dobrej woli, ale ze względu na nowość sprawy, z którą związa-
ne było bardzo rozpowszechnione i istniejące od dawna przekonanie, 
przekazywane pośród hiszpańskich żeglarzy z pokolenia na pokolenie. 
I chociaż (dzisiaj) jest pewne, że to przekonanie było mylne, to jednak 
dokonanie takiego czynu niosło za sobą zagrożenie największym nie-
szczęściem, a więc każdy ogromnie się wahał, czy jako pierwszy ryzy-
kować swoje życie w owym przedsięwzięciu. W jaki sposób – mówili 
oni – przekroczymy granice wyznaczone przez naszych ojców? I jaką 
korzyść może mieć Infant z zaprzepaszczenia naszych dusz, podobnie 
jak naszych ciał, bo przecież jest oczywiste, że popełnilibyśmy w  ten 
sposób samobójstwo? […] Jest przecież pewne – kontynuowali żegla-
rze – że za przylądkiem nie ma ani ludzi, ani zamieszkanych miejsc. 
Ziemia jest tam nie mniej piaszczysta niż pustynie Libii, gdzie nie ma 
wody ani drzewa, ani zielonej trawy. Morze jest tam do tego stopnia 
płytkie, że na milę od brzegu głębokość nie przekracza łokcia. Prądy 
morskie są zaś tak silne, że żaden okręt, który przekroczy przylądek, 
nie zdoła nigdy powrócić. To właśnie dlatego nasi ojcowie nie starali 
się nigdy go przekroczyć.
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Por que razão não ousavam os navios passar além do Cabo do Bojador 
[…] nunca foi algum que ousasse passar aquele cabo do Bojador, para 
saber a terra de llém, segundo o Infante desejava. E isto, por dizer ver-
dade, não era com mingus de fortaleza nem de boa vontade, mas por 
a novidade do caso misturado com geral e antigua fama, a qual ficava 
já entre os mareantes de Espanha, como se por sucessão de gerações.  
E já seja que fosse enganosa, porque a experiência de isso ameaçava 
com o postumeiro dano, era grande dứvida qual seria o primeiro que 
quisesse pôr sua vida em semelhante aventura. Como passaremos – di-
ziam eles – os termos que puseram nossos pais, ou que proveito pode 
trazer ao Infante a perdição de nossas almas juntamente com os cor-
pos, poisconhecidamente seremos homicidas de nós mesmos? […] Isto 
é claro – diziam os mareantes – que, depois deste cabo, não há aí gen-
te nem povoação alguma; a terra não é menos arenosa que os desertos 
de Líbia, onde não há água, nem árvore, nem erva verde; e o mar é tão 
baixo que, a uma légua de terra, não há de fundo mais que uma braça. 
As correntes são tamanhas que navio que lá passe jamais poderá tornar. 
E, por isso, os nossos antecessores nunca se entremeteram de o pas-
sar (Zurara–Soares: 67–68; tłumaczenia fragmentów kroniki – M. T.).

Zgodnie z definicjami psychologicznymi mamy w tym fragmencie 
nie opis strachu, ale lęku, czyli reakcji na niebezpieczeństwo, które 
sobie wyobrażano. Był to lęk zbiorowy, przeżywany przez wszystkich 
ludzi myślących o wyprawie do Afryki i o opłynięciu Przylądka Bo-
jador. Lęk ten przekazywano z pokolenia na pokolenie. W wyobraź-
ni, poza takimi zagrożeniami realnymi, jak prądy morskie i płycizny, 
pojawiały się zagrożenia wyimaginowane. Obawiano się pustkowi 
pozbawionych ludzi i roślinności, bano się nie tylko śmierci, ale tak-
że utraty duszy. Byłaby to kara za czyn samobójczy? W tych lękach 
odzywa się średniowieczne wyobrażenie o ziemskiej ekumenie oto-
czonej wodami oceanu. Wypłynięcie poza jej granice groziło właś-
nie zatraceniem duszy. Nasze przypuszczenie poświadcza tekst Dio-
ga Gomesa. Opisując te same lęki, niemożność opłynięcia przylądka 
nazwanego Nie (w pobliżu Bojador) oraz wyobrażenia nieznanych 
obszarów, Gomes nawiązał wprost do starożytnego, Ptolemejskiego 
obrazu świata przyjętego w średniowieczu i do przeświadczenia, że 
południe Afryki jest puste, a żar wyniszcza tam wszelkie życie. Piszą-
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cy w końcu XV w. Gomes dodał od siebie, że te obawy zostały roz-
wiane dzięki doświadczeniu (Gomes 1959: 25–27).

Kronika Zurary i  tekst Gomesa są świadectwami przełamywa-
nia powszechnego lęku przed wyprawami w nieznane. Pamięć o tym 
lęku trwała długo po wygaśnięciu jego przyczyn i  sukcesie wy-
praw do Afryki. Pisał o nim nie tylko Gomes, również Ca da Mosto  
(Ca da Mosto–Leporace: 6–7). Na początku XVI w. wspominano ten 
lęk nadal, chociaż wiedziano, że doświadczenie zaprzeczyło wyobra-
żeniom. Przypominał go Fernandes, wyraźnie zresztą pod wpły-
wem kroniki Zurary (Fernandes 1951: 40). Podobnie o trudnościach 
w opłynięciu Przylądka Nie pisał Pacheco Pereira (Pacheco–Mauny: 
20, 24). Tak więc lęk przeszedł do legendy wypraw odkrywczych 
i stał się tłem, na którym tym bardziej wyraźna stała się odwaga od-
krywców.

*

Inne wiadomości o strachu nie dotyczą wielkich grup społecznych, 
ale członków poszczególnych wypraw oraz Afrykanów, którzy się 
z  tymi wyprawami zetknęli. Jednak nawet ekipy pojedynczych ka-
rawel nie mogą być traktowane zbiorowo. Źródła wymownie świad-
czą o  różnicach w  odczuwaniu strachu i  w  jego zwalczaniu przez 
poszczególne grupy tworzące te ekipy. Sposób reagowania na strach 
był uwarunkowany nie tylko cechami indywidualnymi, lecz także – 
społecznie. Zurara sławił odwagę dowódców karawel i poszczegól-
nych rycerzy, którzy już w najwcześniejszej fazie wypraw schodzili 
na ląd i atakowali miejscową ludność (Zurara–Soares: 73, 78, 138, 
172, 181, 222, 240, 258, 342–345, 429, 488). Były to czyny wyjątko-
we. Kronika szczegółowo informuje o sporach wśród rycerzy i załóg 
karawel, dotyczących schodzenia na ląd oraz kontynuowania żeglugi 
w kierunku południowym. Część rycerzy i członkowie załóg doma-
gali się powrotu, gdy tylko wzięto pierwsze łupy i schwytano pierw-
szych niewolników (Zurara–Soares: 126, 234–237, 247, 288, 307, 
377, 504). Dowódcy musieli zagrzewać swoich ludzi do wykazania 
odwagi. Zurara przytaczał ich liczne mowy, w których przekonywali 
uczestników opornych i niechętnych ryzykownym działaniom (Zu-
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rara–Soares: 84, 117, 127, 135, 185, 293, 326, 329, 504). Możemy do-
myślać się, że ludzie ci czuli obawy wobec skutków przedłużającej 
się ekspedycji. 

Dowódcy karawel wraz z częścią rycerzy żądną sławy i zdoby-
czy przełamywali strach. Często pociągali za sobą innych rycerzy, 
mniej zdecydowanych, silniej odczuwających bojaźń. Ci ostatni szli 
za swymi przywódcami. Zurara przytacza charakterystyczne wypo-
wiedzi tych wahających się, lecz idących za głosem posłuszeństwa 
i obowiązku (Zurara–Soares: 234, 247, 288, 388). Jednakże część ry-
cerzy pozostawała na karaweli, gdy inni, odważniejsi schodzili na 
ląd (Zurara–Soares: 258). Sposób odczuwania strachu i reagowania 
nań zależał więc w pewnej mierze od indywidualnych cech. W du-
żym jednak stopniu kształtowały go oczekiwania stawiane grupie, 
do której ten człowiek należał, w tym wypadku oczekiwań związa-
nych z rycerstwem, od etosu rycerskiego zobowiązującego do wyka-
zania odwagi i waleczności, do zdolności pokonania w sobie strachu.

Natomiast członkowie załóg (żeglarze, ale nie rycerze) nie mu-
sieli udowadniać takich cech charakteru. Nie mogli liczyć zresztą ani 
na sławę, ani na zaszczyty lub wzbogacenie się. Dlatego nalegali czę-
sto na poniechanie ryzyka i  wcześniejszy powrót (Zurara–Soares: 
307, 377). Strach i reakcje nań były zatem różne nie tylko w zależ-
ności od cech pojedynczych ludzi, ale także zależnie od pozycji spo-
łecznej uczestników wypraw, etosu grupy, do której należeli, miejsca 
w hierarchii obowiązującej na karaweli oraz spodziewanych zaszczy-
tów i korzyści silnie związanych z pozycją społeczną.

Wnioski wyciągnięte na podstawie kroniki Zurary potwierdza 
relacja Ca da Mosto. Wenecki kupiec i dowódcy jego pierwszej wy-
prawy zostali zmuszeni do odwrotu przez załogi przerażone ataka-
mi Afrykanów na karawele. Ca da Mosto był pod takim wrażeniem 
sprzeciwu, że powrócił do niego przy opisie drugiej swojej wyprawy 
(Ca da Mosto–Leporace: 85, 91). 

Podział społeczny na rycerzy i załogi karawel nie był jedynym, 
który wpływał na sposób przeżywania strachu przez Europejczyków. 
W grę wchodził jeszcze bowiem podział na rycerstwo i kupiectwo. 
Kupcami byli dwaj autorzy analizowanych przeze mnie opisów. Ich 
stosunek do strachu i odwagi bardzo się różnił od podejścia Zurary 
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i Gomesa. Ca da Mosto, chociaż zostawił opis pełen osobistych wra-
żeń, w  sprawie strachu i  odwagi okazał się niezwykle powściągli-
wy. Gdy Afrykanie, zdecydowani nie dopuścić do nawiązania kon-
taktów, zabili tłumacza wysłanego do nich na ląd, napisał o uczuciu 
osłupienia i  wielkim „wrażeniu” („stupefati e atonii”) wywołanym 
przez to wydarzenie, pisał o nim jako o rzeczy strasznej, ale słowa 
„strach” nie użył (Ca da Mosto–Leporace: 78). To prawda, że pod 
wrażeniem śmierci tłumacza Ca da Mosto i dowódcy karawel posta-
nowili od razu odpłynąć z niebezpiecznego miejsca. Przyczyną tego 
mógł być strach, ale mogło to wynikać z zupełnie innych celów po-
stawionych wyprawie kupieckiej, w odróżnieniu od celów wypraw 
rycerskich. Ca da Mosto miał nawiązać pokojowe, handlowe stosun-
ki z Afrykanami (Ca da Mosto–Leporace: 11–13, 48–49, 84; patrz 
też Brulez 1968: 311–326). Z  tego punktu widzenia walka z  miej-
scową ludnością i  zemsta za śmierć tłumacza stanowiłyby działa-
nie bezsensowne. Nadzieje na pokojowy kontakt były zaś w tym wy-
padku niewielkie. Odpłynięcie okazywało się najrozsądniejszym 
z rozwiązań i nie musiało być wyrazem strachu. Ca da Mosto wal-
kę toczył tylko wtedy, gdy nie dało się jej uniknąć. Wówczas pisał 
o  uczuciu strachu panującym wśród uczestników jego wyprawy  
(Ca da Mosto–Leporace: 80–84).

Jako kupiec Ca da Mosto nie dążył do wykazania się odwagą, 
pragnął wyróżnić się skutecznością działania i  sukcesami w  han-
dlu. Nie oczekiwał zaszczytów i  chwały, lecz chciał osiągnąć zysk. 
Uczucia strachu i odwagi z całą pewnością nie były mu obce, ale nie 
wpływały na organizację jego działań. Starał się on raczej rozluźnić 
zależność swego postępowania od strachu i od potrzeby wykazywa-
nia się odwagą.

Podobne może być wyjaśnienie relacji Delafosse’a. Dotarł on 
do tych części wybrzeży Afryki, które Portugalczycy znali i na któ-
rych nawiązano już handel z Afrykanami. Strach mogli w nim bu-
dzić raczej właśnie Portugalczycy niż Afrykanie. Gdy został złapany 
i pozbawiony wolności, pisał o trudnych warunkach uwięzienia, ale 
uczucie strachu pomijał (Delafosse–Escudier: 28–30, 36). Być może 
zdecydował o  tym cel sporządzenia relacji. Była ona raportem dla 
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zwierzchnika, miał w niej opisać handel, wyjaśnić przyczynę utraty 
towarów, a nie dawać wyraz własnym uczuciom. 

Podsumowując – wśród Europejczyków sposób przeżywania 
strachu i przejawiania odwagi zależał w pierwszym rzędzie od spo-
łecznej pozycji uczestników wypraw. Inaczej przeżywali strach ryce-
rze, inaczej członkowie załóg karawel, inaczej kupcy. Jedni pragnęli 
dać dowody odwagi, dla innych cel ten pozostawał bez znaczenia, co 
nie znaczy, że nie byli odważni. Dopiero na tak społecznie zróżnico-
wanym tle możemy rozpatrywać indywidualne cechy ludzi należą-
cych do każdej z grup. 

O wiele mniej wiemy o strachu i odwadze Afrykanów. Opisy eu-
ropejskie nie wnikają w społeczne uwarunkowania zachowań lud-
ności Afryki, tak ważne dla nas, gdy chcemy zrozumieć poczynania 
Europejczyków. Autorom kroniki i relacji brakowało szczegółowych 
wiadomości, opisywali zachowania Afrykanów, to, co mogli zaob-
serwować z zewnątrz. Wyjątkiem jest dzieło Ca da Mosto, bardziej 
od innych wnikliwe.

Europejczycy dostrzegli przede wszystkim różnicę postaw mię-
dzy berberską ludnością pustynnego wybrzeża Afryki Zachodniej 
a murzyńską ludnością wybrzeża mieszkającą na południe od ujścia 
rzeki Senegal. Berberzy z wybrzeża, zwani w źródłach Azenegami, 
zajmowali się rybołówstwem. Zajęcie to dostarczało skromnych 
środków do życia, grupy rybaków były nieliczne, wioski rozrzucone 
w terenie (Fernandes 1951: 52–54; Mauny 1961: 231–234, 239, 272– 
–273, 465–466; Monod 1983: 15–17, 48). Broń Azenegów składa-
ła się z oszczepów i  tarcz ze skorup żółwi, nie dawała zatem szans 
w walce z Portugalczykami. Z tych względów Azenegowie decydo-
wali się na walkę tylko w ostateczności. Typową reakcją na atak por-
tugalski lub na wieść o  zbliżaniu się Portugalczyków były strach, 
przerażenie i paniczna ucieczka (Zurara–Soares: 110, 121, 198, 222, 
241, 322, 376–377). Kronika Zurary przynosi liczne opisy porzuco-
nych wiosek, opuszczonych starców i chorych, paniki, w której ucie-
kający ludzie zostawiali swoje rodziny. W kilku jednak przypadkach 
mamy w kronice świadectwo niezwykłej odwagi pojedynczych męż-
czyzn, którzy stanęli do nierównej walki z  napastnikami i  zginęli, 
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chcąc umożliwić ucieczkę kobietom i dzieciom (Zurara–Soares: 93, 
380–381). 

Kilkakrotnie berberscy mieszkańcy wybrzeża połączyli siły 
z  grupami nomadów z  wnętrza pustyni i  stawili Portugalczykom 
skuteczny opór (Zurara–Soares: 251, 266–267). Decyzje o wciągnię-
ciu przybyszów w zasadzkę i o stoczeniu bitwy dowodzą przełama-
nia strachu i pojawienia się w jego miejsce woli walki. Były one jed-
nak wyjątkowe, gdyż wśród rozproszonych rybaków i  nomadów 
zebranie dużej grupy wojowników rzadko się udawało. 

Po przekroczeniu ujścia Senegalu Europejczycy szybko odczuli 
zmianę sytuacji i nastawienia ludności afrykańskiej. Wybrzeże było 
gęsto zaludnione przez liczne ludy murzyńskie (Zurara–Soares: 172; 
Ca da Mosto–Leporace: 39–40; Gomes 1959: 24, 26). Pomiędzy 
Senegalem a Przylądkiem Zielonym zetknęli się z ludem Wolofów, 
tworzącym kilka organizacji państwowych, dalej na południe z  lu-
dem Serer, zorganizowanym w wodzostwa (chiefdom, chefferie), nad 
Gambią zaś i Casamansą z  ludami Mande i  innymi objętymi poli-
tycznymi wpływami państwa Mali (Zurara–Soares: 535–536; Ca da 
Mosto–Leporace: o Wolofach 41–43, 49–50, 75–76, o Sererach 79– 
–82, o Mali i Casamansie 64–66, 71–72; Boulègue 1987: 102–107; 
Tymowski 1991: 131–142; Levtzion 1973: 94–97; Cissoko 1969: 
325–336). Zarówno liczebność, jak i istnienie organizacji państwo-
wych oraz wodzostw pozwalały tym ludom skutecznie bronić się 
przed portugalskimi atakami.

Zurara pisze o zdumieniu Afrykanów na widok karawel, ale też 
o  przełamaniu strachu, gdy zrozumieli, że są tam ludzie (Zurara– 
–Soares: 176–177). Kronikarz wielokrotnie pisze o odważnym podej-
mowaniu przez Afrykanów zorganizowanej walki, o  zasadzkach na 
wybrzeżu, o otaczaniu i atakowaniu karawel przez łodzie pełne wojow-
ników (Zurara–Soares: 243, 419–421, 435–436, 483–485, 494–495, 
542). Potwierdza to relacja Gomesa (Gomes 1959: 28, 30). W przy-
padku zaskoczenia na walkę decydowali się nawet pojedynczy lu-
dzie, także zaatakowane kobiety (Zurara–Soares: 339–342, 495).

Najwięcej obserwacji dotyczących postaw ludności murzyń-
skiej zawiera opis Ca da Mosto. Wenecki kupiec obserwował bo-
wiem uważnie Afrykanów, chcąc ich poznać i zrozumieć. Wolofowie 
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jeszcze w  czasach opisywanych przez Zurarę, około 1445–1447 r. 
przeciwstawiali się zbrojnie Portugalczykom (Zurara–Soares: 542). 
W czasie wyprawy Ca da Mosto wśród Wolofów uczucia strachu i od-
ważnego przeciwstawiania się zostały zastąpione przez chęć współ-
pracy handlowej (Ca da Mosto–Leporace: 49). Ale gdy Ca da Mosto 
popłynął dalej na południe do kraju Sererów i nad Gambię, napotkał 
opór i niechęć. Nad Gambią Afrykanie, którzy otoczyli swoimi ło-
dziami karawele, byli przestraszeni w pierwszym momencie hukiem 
dział i  celnym rażeniem z kusz. Potrafili jednak szybko opanować 
strach. Walczyli, manewrując łodziami i  zasypując Europejczyków 
strzałami z łuków (Ca da Mosto–Leporace: 78–80, 82–84).

*

W trakcie XV w. przyczyny odczuwania strachu ulegały zmianom. 
W  okresie poprzedzającym wyprawy Portugalczycy doświadczali 
lęku przed zagrożeniami, które podsuwała im wyobraźnia. W cza-
sie wypraw stopniowo poznawano Afrykę, ale długo istniał groź-
ny świat leżący poza tym już poznanym. Tego, co nieznane, obawia-
no się nadal. Bano się też nieoczekiwanych zdarzeń na terenach już 
odkrytych. Schodząc na ląd z zamiarem brania łupów, Portugalczy-
cy bali się najczęściej tego, że liczba przeciwników może okazać się 
zbyt wielka. Obawiano się zasadzek i  podstępów (Zurara–Soares: 
125–126, 173, 186, 221–222, 234–237, 252–253; Gomes 1959: 28). 
Po dotarciu na tereny zasiedlone przez ludność murzyńską do stra-
chu przed wielką liczbą wrogów dołączył silny strach przed zatru-
tymi strzałami (Zurara–Soares: 306, 419, 436, 486, 496). W opisach 
Gomesa i Ca da Mosto ze względu na owe strzały pojawia się oskar-
żenie Afrykanów o okrucieństwo (Ca da Mosto–Leporace: 76, 80, 
82; Gomes 1959: 28, 30, 40). Bano się wszystkiego, co mogło przy-
nieść śmierć.

Kronika Zurary, silnie związana z etosem rycerskim, jest świa-
dectwem innej jeszcze przyczyny strachu, lub raczej obawy, przez 
pozostałych autorów niewspominanej. Oto rycerze bali się wstydu, 
że wracają bez łupów, obawiali się ośmieszenia i rezultatów gorszych 
niż te z rejz poprzedników (Zurara–Soares: 91, 118). Co natomiast 
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zadziwiające, w kronice Zurary nie ma wiadomości o obawach przed 
trudnościami żeglugi ani przed chorobami. Listę przyczyn strachu 
uzupełniają o  te właśnie powody teksty Gomesa i  Ca da Mosto. 
Ten pierwszy we fragmencie poświęconym własnym doświadcze-
niom opisał strach przed wzburzonym morzem, prądami morskimi 
i groźbą wyrzucenia statku na mieliznę (Gomes 1959: 32). Obaj au-
torzy poświadczają strach przed chorobami: atakami gorączki, bie-
gunką, niemożnością wytrzymania upałów (Gomes 1959: 40; Ca da 
Mosto–Leporace: 87, 96, 102).

Jeśli chodzi o  Afrykanów, to autorzy europejscy zauważyli – 
jak już pisaliśmy – ich strach przed karawelami, wywołany hukiem 
dział i  rażeniem z  kuszy (Zurara–Soares: 300, 365; Ca da Mosto– 
–Leporace: 29, 83, 97). Azenegowie bali się panicznie nieoczeki-
wanych ataków, w czasie których porywano ich w niewolę (Ca da 
Mosto–Leporace: 27, 28). Ciekawą wypowiedź mieszkańców wy-
brzeża rzeki Gambii zanotował Ca da Mosto. Oto Afrykanie, reagu-
jąc na próby nawiązania z  nimi kontaktu, oświadczyli, że wiedzą 
już o przybyszach i o tym, że porywają oni lub kupują niewolników 
i wywożą ich w nieznane. Sądzą, że niewolnicy ci są zjadani, dlatego 
odmawiają jakiegokolwiek kontaktu z Europejczykami i są zdecydo-
wani ich pozabijać (Ca da Mosto–Leporace: 85).

*

Strach był uczuciem, z którym obie strony – Afrykanie i Europejczy-
cy – musiały się liczyć oraz próbować sobie poradzić. Źródła świad-
czą zarówno o  jego przełamywaniu i  o  umiejętności zapanowania 
nad nim, jak i o nawrotach tego uczucia, zdawałoby się już opano-
wanego. Zurara, sławiący odwagę portugalskich rycerzy, uwypuklał 
jedną reakcję na strach – dzielne płynięcie ku nieznanym terenom, 
atakowanie miejscowej ludności, branie łupów. Reakcją na strach 
pochwalaną przez kronikarza była agresja. Obok tych aktów odwa-
gi widać w kronice inną reakcję, ukrytą w tle opisu. Była nią uciecz-
ka z  lądu na bezpieczniejszą karawelę albo odpłynięcie do Europy, 
gdy niebezpieczeństwo i  strach okazywały się zbyt duże (Zurara– 
–Soares: 158–159, 258, 285). W  kilku drastycznych przypadkach, 
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kiedy rycerzy, którzy zeszli na ląd, zaatakowały przeważające siły 
przeciwników, ucieczka była tak paniczna, że umykający pozosta-
wiali na śmierć część swoich towarzyszy (Zurara–Soares: 263–268). 
Jeśli chodzi o Ca da Mosto, to jego reakcją na zagrożenie było z zasa-
dy wycofanie się, co jednak nie musiało być spowodowane wyłącz-
nie strachem, ale również kupiecką kalkulacją (Ca da Mosto–Lepo-
race: 78, 84). 

Reakcje Afrykanów są w europejskich źródłach stosunkowo do-
brze przedstawione. Wśród Azenegów, jak wiemy, typową reakcją 
była ucieczka, choć kilkakrotnie zorganizowali oni próbę pokona-
nia napastników. Opuszczanie całych wsi przez Azenegów stało się 
tak powszechne, że Infant Henryk obawiał się opustoszenia wybrze-
ża i  zalecił nawiązywanie kontaktów handlowych (Zurara–Soares: 
105–106; Ca da Mosto–Leporace: 21, 22, 27, 28; patrz też Thomaz 
1989: 50–52). Ludność murzyńska, zaskoczona i przestraszona poja-
wieniem się Europejczyków, stosunkowo szybko potrafiła opanować 
strach i rozpoczynała walkę lub rokowania i handel (Ca da Mosto– 
–Leporace: 83).

Przyczyny przełamywania strachu były z  obu stron różne. 
Portugalscy rycerze chcieli służyć Infantowi Henrykowi, uzyskać pa-
sowanie na rycerza, okryć się chwałą, wreszcie zdobyć łupy, otrzy-
mać nagrody i wzbogacić się (Zurara–Soares: 90, 116, 156, 175, 208, 
318, 534). Zurara wspomina o użyciu chorągwi wyprawy krzyżowej 
i Zakonu Chrystusa (Zurara–Soares: 116, 208, 308, 318), o pasowa-
niu na rycerza (Zurara–Soares: 78, 94, 310). Rycerski aspekt wypraw 
opisują liczni badacze (Mota 1946; Małowist 1964: 11–40; Leite 1958: 
17–22, 79–96). Natomiast Godinho (1944: 19–27, 75–120) uwypu-
kla znaczenie handlu i  kupiectwa. Kupcy unikali wprawdzie kon-
fliktów, ale ich decyzje, by płynąć do Afryki i tam schodzić na ląd, 
ryzykując życie lub wolność, świadczą także o  odsunięciu strachu 
i o odwadze. Również wśród ludności afrykańskiej przełamywanie 
strachu nie polegało wyłącznie na atakowaniu Europejczyków. Już 
w najwcześniejszej fazie kontaktów niektórzy Afrykanie odważali się 
bez żadnej gwarancji wchodzić na karawele, by lepiej poznać przy-
byszów (Zurara–Soares: 158, 434, 509, 539; Ca da Mosto–Leporace: 
97). Starali się potem, z powodzeniem, uciec. Inni zostali wypusz-
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czeni. Raz jeden doszło do umowy i wymiany swoistych zakładni-
ków. Pewien sędziwy Maur dobrowolnie udał się do Portugalii, pod-
czas gdy João Fernandes zszedł na ląd i  spędził wśród nomadów 
siedem miesięcy. Obaj powrócili z ryzykownych wypraw, które wy-
magały niemałej odwagi (Zurara–Soares: 170, 179–180, 189–192, 
445–450). Motywem w takich wypadkach była ciekawość i chęć po-
znania partnera, do czego jeszcze powrócimy.

Najsilniejszym powodem przełamania strachu i  rezygnacji 
z odmowy kontaktu stała się po stronie afrykańskiej chęć nawiąza-
nia handlu. W  połowie lat 40., w  czasie pierwszego zetknięcia się 
Wolofów z  Portugalczykami, ci pierwsi przeciwstawili się przyby-
szom zbrojnie. Gdy w 1455 r. udał się do nich Ca da Mosto, wymiana 
została już nawiązana. Wenecjanin miał ją rozwinąć, a nie zapocząt-
kować. Organizacja państwowa Wolofów umożliwiała zarówno sku-
teczną walkę, jak i negocjacje czy handel z Europejczykami. Z obu 
stron, w miarę poznawania się, strach mijał, ustępując różnym for-
mom kontaktów i współpracy (Zurara–Soares: 434; Ca da Mosto– 
–Leporace: 49, 100; Gomes 1959: 24, 28, 42, 52; Godinho 1969: 188–
–190; Małowist 1969a: 128 i  nn.; Boulègue 1987: 102–104; 1988: 
311–326; Brulez 1988: 311–326; Thornton 1992: 43–57). Niekiedy 
jednak następowały nawroty strachu, czego dramatyczny opis zawie-
ra kronika Zurary. Oto w miarę poznawania wybrzeża zasiedlonego 
przez Azenegów i stwierdzania, że ich opór jest słaby, Portugalczycy 
przestali się bać schodzenia na ląd i atakowania miejscowej ludności. 
Co więcej, jeśli wyprawa na tereny zasiedlone przez ludność czarną 
nie powiodła się i zabrakło spodziewanych łupów, powracające ka-
rawele kierowano ku wybrzeżu Azenegów. Liczono, że tam zdobycz 
będzie łatwa. Tym większe okazało się zaskoczenie członków wypra-
wy z 1444 r., gdy na jednej z wysp w pobliżu Arguim dali się wcią-
gnąć w zasadzkę. Zginęło siedmiu Portugalczyków. Pozostali uciekli 
karawelą, porzucając towarzyszy na pewną śmierć (Zurara–Soares: 
263–268). Przeciwnik, zdawałoby się już poznany i niebudzący stra-
chu, stał się ponownie groźny i  straszny. Gdy z Portugalii przyby-
ły inne statki i  planowano zemstę za poległych, wystraszeni ryce-
rze z niefortunnej karaweli odmówili zejścia na ląd i udziału w walce 
(Zurara–Soares: 287–288, 307).
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Kolejne zwycięstwa rabunkowych rejz nie były więc skutecznym 
sposobem na trwałe odsunięcie i zażegnanie strachu. Zawsze istnia-
ła groźba wpadnięcia w zasadzkę, przegrania bitwy, odniesienia ran 
lub śmierci. Strach towarzyszący rejzom afrykańskim mógł minąć, 
gdy nawiązano z Afrykanami pokojowe, regularne, głównie handlo-
we kontakty.

*

Szczególną cechą strachu odczuwanego z obu stron w czasie pierw-
szych wypraw europejskich do Afryki była przemijalność sytuacji 
i  jej wyjątkowy charakter. Wraz ze wzajemnym poznawaniem się 
niektóre początkowe przyczyny i okoliczności strachu znikały, w re-
zultacie mijało wywołane przez nie uczucie. W dziełach z począt-
ku XVI w. nie ma ani opisów, ani nawet wzmianek o strachu pierw-
szych odkrywców związanym z wychodzeniem na ląd i stykaniem 
się z  Afrykanami. Valentim Fernandes (1951: 11, 23, 27, 51, 95) 
wspominał zatrute strzały bez najmniejszej emocji. Podobnie Pa-
checo Pereira (Pacheco–Mauny: 79, 87). Typ strachu towarzyszący 
wyprawom dużej części następnego pokolenia okazał się obcy. Dla 
Fernandesa czy Pacheca Pereiry oraz ich czytelników nie był to już 
temat ekscytujący lub chociażby interesujący. Do legendy przeszedł 
jedynie lęk przed nieznanym poprzedzający wyprawy (Fernandes 
1951: 40; Pacheco–Mauny: 24–26). Takie tło wystarczało do wspo-
minania odwagi pokolenia odkrywców. W XVI w. pojawiły się nato-
miast nowe przyczyny i okoliczności odczuwania strachu.

Śmierć i postawy wobec śmierci

Myśl o śmierci, jej wyobrażenie i obawa przed nią wyprzedziły por-
tugalskie wyprawy do Afryki. Jeszcze ich nie podjęto, a już rozważa-
no zagrożenia i związane z nimi śmiertelne ryzyko. Cytowaliśmy już 
Zurarę, wedle którego żeglarze, rozważając opłynięcie Przylądka Nie 
(w okolicy Bojador), uważali, że przyniesie to ze sobą „zagrożenie 
największym nieszczęściem, a więc każdy się wahał, czy jako pierw-
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szy ryzykować swoje życie w  takowym przedsięwzięciu” (Zurara– 
–Soares: 67–68). Wyprawa poza ów przylądek i żeglowanie wzdłuż 
pustynnego, wyludnionego i nieprzyjaznego lądu byłyby w przeko-
naniu żeglarzy samobójstwem tak ze względu na klimat, jak na nie-
możność powrotu do Portugalii.

Bariera ta została jednak pokonana. Portugalczycy opłynęli nie-
bezpieczny przylądek i nauczyli się żeglować z powrotem. Ponadto, 
jak pisał we wspomnieniach z tych wypraw Diogo Gomes, wyobra-
żenia o nieznanych ziemiach były mylne (Gomes 1959: 27).

Ziemie i ludy, do których dotarli odkrywcy, okazały się inne, niż 
myślano, ale śmierć – owszem – stała się doświadczeniem nieustan-
nie towarzyszącym wyprawom. Ludzie ginęli z  powodu klimatu, 
trudności żeglugi i z wielu innych powodów, których nie potrafio-
no sobie wyobrazić, gdy wyprawy rozpoczynano. Śmierć dotyczy-
ła obu stron, które kontaktowały się ze sobą w wyniku wypraw od-
krywczych: i Europejczyków, i Afrykanów.

Moim celem jest opisanie wydarzeń powodujących śmierć 
i  przeanalizowanie przyczyn umierania ludzi z  obu stron kontak-
tu europejsko-afrykańskiego, postaw wobec tego faktu, sposobu re-
agowania nań, a  także konsekwencji śmierci osób i grup ludzi dla 
tych, którzy pozostali przy życiu. A zatem, jak większość historyków 
i antropologów, przyjmuję perspektywę badania postaw ludzi wobec 
śmierci (Huizinga 1974: 168–183; Tenenti 1952; 1957; Aries 1974; 
1975; Vovelle 1976: 120–132; Chartier 1976: 51–75). Podobnie jak 
w  przypadku wszystkich innych przejawów wczesnych kontaktów 
europejsko-afrykańskich, tak i w przypadku śmierci będzie o wiele 
trudniej poznać i przeanalizować to zjawisko po stronie afrykańskiej 
niż po stronie europejskiej. W źródłach są opisy śmierci Afrykanów, 
ale autorzy europejscy nie wnikali, bo nie mogli wniknąć, w konse-
kwencje tych śmierci dla społeczeństw afrykańskich ani w sposoby 
przeżywania przez Afrykanów śmierci bliskich lub rytuały ich upa-
miętniania. Pomimo jednostronności materiału źródłowego pewne 
wnioski dotyczące kultur afrykańskich wydają się jednak możliwe.

W najwcześniejszym okresie wypraw portugalskich do Afryki, 
szczególnie w  dziesięcioleciu rozpoczętym opłynięciem Przylądka 
Bojador (1434), ekspedycje odkrywcze miały charakter zbrojny. Na 
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ich czele stali rycerze i  giermkowie z  otoczenia Infanta Henryka 
pragnący zdobyć sławę i uznanie patrona, a  także – łupy wojenne. 
Wyprawy były początkowo uważane za przedłużenie rekonkwisty, 
kontynuację walk z  Maurami, a  nawet za rodzaj krucjat (Zurara– 
–Soares: 308; patrz też Małowist 1964: 11–40). Rycerze schodzili 
na ląd z  karawel i  atakowali ludność miejscową, zabierali jej do-
bra, porywali ludzi w  niewolę. W  walkach tych ginęli zarówno 
Portugalczycy, jak i Afrykanie.

W 1436 r. nad Rio de Ouro (na południe od Przylądka Bojador) 
na ląd zeszli dwaj giermkowie Infanta Henryka, członkowie załogi, 
którą dowodził kapitan Afonso Gonçalves Baldaia. Mieli pochwycić 
jeńca, by pozyskać niezbędne informacje. Zobaczyli i  zaatakowali 
grupę dziewiętnastu ludzi. W walce jeden z Portugalczyków został 
zraniony oszczepem w nogę, drugi – zranił jednego z Afrykanów. 
Nie udało się natomiast pochwycić żadnego jeńca. Wydarzenie to 
opisał Zurara (Zurara–Soares: 76). Co charakterystyczne, piszący póź-
niej Diogo Gomes, rycerz z otoczenia Infanta, twierdził, że w odwet 
za zranienie jednego z młodzieńców drugi zabił Afrykanina – jak pi-
sał Gomes – „Saracena” (Gomes 1959: 17). W drugim, późniejszym 
opisie, zasługa dzielnego giermka została więc powiększona – Gomes 
uznał zabicie przeciwnika za bardziej zaszczytne. Owa zmiana prze-
kazu ukazuje mentalność rycerzy uczestniczących w  wyprawach. 
Zabicie przeciwnika uważano za dowód sprawności bojowej zasłu-
gujący na upamiętnienie. Wydaje się, że opis Zurary jest bardziej wia-
rygodny niż ten Gomesa. Ale właśnie Zurara w dalszej części kroni-
ki relacjonuje bardzo liczne przypadki ataków na Afrykanów i  ich 
zabijania. Z  tym że zadanie śmierci nie było głównym celem ata-
kujących, ale nieodłączną konsekwencją napadania na Afrykanów 
w celu ich rabowania i porywania w niewolę.

W 1441 r. Nuno Tristão, po dotarciu do Rio de Ouro, stanął na 
czele większej grupy rycerzy, którzy zeszli na ląd. Portugalczycy wy-
ruszyli nocą i odkryli obozowisko śpiących berberskich nomadów. 
Otoczyli ich i zaatakowali z okrzykami „Portugalia” i „Święty Jakub”. 
Zaskoczeni nomadzi bronili się oszczepami. Sam Nuno Tristão sto-
czył z  jednym z  nich pojedynek. Afrykanin walczył dzielnie i  nie 
ustąpił, aż do śmierci. Zabito jeszcze trzech innych i  pochwycono 
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w niewolę dziesięciu Afrykanów – mężczyzn, kobiety i dzieci. Zurara 
zauważył przy tym, że „bez wątpienia zabito by wielu innych, albo 
pojmano, gdyby nasi zaatakowali w  jednej chwili, z  zaskoczenia” 
(Zurara–Soares: 94). Wśród dziesięciu towarzyszy Tristão szczegól-
nie zasłużył się Gomes Vinagre, młodzieniec z dworu Infanta, które-
go próbuje się identyfikować z autorem wspomnień o wyprawach – 
Diogiem Gomesem (Pereira 1900: 268 i nn.; Zurara–Bourdon: 85, 
przyp. 2). Zasłużył się także giermek księcia Henryka, Gonçalo da 
Sintra, który zginął później w walce z Maurami na wyspie Tider – 
o czym napiszę niżej.

Kolejne ekspedycje portugalskie przebiegały podobnie. W 1443 r. 
podczas wyprawy tegoż Tristão, na południe od Przylądka Białego 
(Cabo Branco), koło wyspy Arguim, Portugalczycy dostrzegli dwa-
dzieścia pięć łodzi. Na widok przybyszów ich załogi zaczęły uciekać 
w takim popłochu, że w zamieszaniu kilku Afrykanów się utopiło. 
Innych udało się Portugalczykom pojmać w niewolę (Zurara–Soares: 
110). W 1444 r. wyprawa dowodzona przez Lançarote i Gila Eanesa 
na jednej z wysp w zatoce Arguim zaatakowała wioskę berberskich 
rybaków, Azenegów. Ci ostatni, widząc przybyszów, wybiegli z ko-
bietami i  dziećmi przed chaty. Portugalczycy, „krzycząc: Święty 
Jakub, Święty Jerzy, Portugalia […] rzucili się na nich, zabijając i bio-
rąc do niewoli, ile się tylko dało […]” („E, eles, chamando »S. Tiago, 
S. Jorge, Portugal« deram sobre eles, matando e prendendo quan-
to podiam […]”. Również ci Afrykanie uciekali w popłochu, a część 
z nich utopiła się w morzu.

Bóg nasz Pan, który wynagradza wszystkie dobre uczynki – skomento-
wał to Zurara – zechciał, aby za trudy w jego służbie nasi ludzie zwy-
ciężyli wrogów i zyskali wynagrodzenie za swoje wysiłki i koszta, gdyż 
chwycono 165 Maurów, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie licząc tych, któ-
rych nasi zabili lub którzy zginęli.

E emfim, Nosso Senhor Deus, que a todo bem dá remuneração, quais 
que, pelo trabalho que tinham tomado por seu serviço, aquele dia co-
brassem vitória de seus inimigos, e galardão e paga de seus trabalhos  
e despessas, cativando de eles – entre homens e mulheres e moços – 165, 
afora os que morreram e mataram (Zurara–Soares: 120–121).
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łowy na ludzi trwały w  czasie tej wyprawy dłużej i  były oku-
pione następnymi ofiarami śmiertelnymi wśród Azenegów. Przy wy-
spie Tider Portugalczycy zaatakowali kilkanaście łodzi pełnych lu-
dzi. „Przejęci litością, choć byli to niewierni, nie chcieli zabić wielu 
z  nich. Ale oni, zdjęci trwogą, wyskakiwali z  łodzi i  ginęli w  mo-
rzu. Czternastu wzięto w niewolę. Tak więc łączna liczba złapanych 
w ciągu dwóch dni wyniosła czterdziestu ośmiu, a nie liczę tych, któ-
rzy zginęli” – pisał kronikarz (Zurara–Soares: 134). Eanes zachęcał 
swoją załogę do dalszych wysiłków. Złapano następnych niewolni-
ków, ale potem napotkano opór około trzystu „Maurów” i po walce 
zaprzestano łowów. Karawele odpłynęły do Przylądka Białego, gdzie 
chwytano znowu Azenegów. Wywiązała się walka i ujęto czternastu 
ludzi, „nie licząc tych, których zabito”. Przewaga uzbrojenia i umie-
jętności bitewne były po stronie portugalskiej tak wielkie, że nikt 
z nich nie zginął (Zurara–Soares: 138–139). Tak oto rabunkowe rej-
zy i chwytanie niewolników powodowały wśród Afrykanów liczne 
straty w ludziach – zabitych lub ginących w ucieczce.

Zurara, pisząc o tych, którzy zostali przywiezieni do Portugalii, 
cieszy się z ich ochrzczenia i ze zbawienia dusz. Zauważa jednak, że 
wielu z nich szybko zmarło, gdyż „brzuchy pęczniały im od poży-
wienia, do którego nie byli przyzwyczajeni” (Zurara–Soares: 151). 
Śmierć w Portugalii ze względu na inny klimat, pożywienie, a tak-
że trudny stan psychiczny i rozpacz porwanych była częstym losem 
niewolników, nawet tych, o których bardzo dbano (Zurara–Soares: 
146–147, 149). Załoga karaweli dowodzonej przez Dinisa Diasa, 
wchodzącej w  skład wyprawy wielu karawel w  1445 r., pochwyci-
ła nad Senegalem młodzieńca i  jego siostrę. Chłopca ofiarowano 
Infantowi, który nakazał go ochrzcić, nauczyć prawd wiary, czyta-
nia i pisania. Chłopiec był tak zdolny, że „wielu chrześcijan nie wie-
działo tego równie dobrze jak on”. Książę Henryk chciał go wysłać do 
Afryki z misją chrześcijańską, lecz młodzieniec zmarł zanim osią-
gnął wiek męski (Zurara–Soares: 339).

Po okresie zaskoczeń rejzy portugalskie w  Afryce zaczęły na-
potykać zorganizowany opór. W  1445 r. Infant postawił na cze-
le wyprawy znanego nam już Gonçalo da Sintrę (Zurara poświęcił 
jego śmierci osobny rozdział swojej kroniki, Zurara–Soares: 155– 
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–162), który miał za zadanie dotrzeć jak najdalej do Gwinei, czyli 
do „Kraju Czarnych”. Jednakże po osiągnięciu Przylądka Białego po-
stanowił chwytać niewolników. Uczynił to wbrew radom towarzy-
szy. Skierował karawelę do wyspy Arguim, lecz miejscowi byli już 
ostrzeżeni. W  opuszczonej wiosce znaleziono tylko jedną dziew-
czynkę. Portugalczycy ruszyli więc ku sąsiedniej wyspie – Tider. 
Tłumacz wyprawy, niewolnik pochodzenia azeneskiego, skorzystał 
z okazji i uciekł do swoich. Azenegowie byli więc nie tylko ostrzeże-
ni, ale otrzymali dokładne informacje o przeciwniku. Nie dowierzali 
jednak temu, co im opowiadał zbiegły tłumacz. Jeden śmiałek udał 
się na karawelę i dał do zrozumienia, że chce płynąć do Portugalii. 
Trzymano go pod strażą, ale nocą zdołał uciec i potwierdził infor-
macje tłumacza.

Pomimo tych wydarzeń Gonçalo da Sintra popłynął łodzią na 
jedną z wysp. Towarzyszyło mu dwunastu najlepszych ludzi. Pobyt 
na wyspie przedłużył się ze względu na przypływ. Po jego ustąpieniu 
Portugalczycy postanowili wrócić na karawelę, zostali jednak na-
gle zaatakowani. Walka według Zurary była nierówna. „Maurów było 
dwustu, a udzielenie naszym pomocy było niemożliwe. Zostali więc 
rozsiekani”. Walczyli wprawdzie dzielnie, zadali wrogom straty, ale nie 
sprostali przewadze przeciwników. Zginął Gonçalo da Sintra i  sied-
miu jego towarzyszy. Zurara przytacza imiona czterech z nich. Byli to 
dwaj paziowie Infanta Henryka Lopo Caldeira i Lopo de Alvelos, jego 
sługa strzemienny Jorge i pilot karaweli Alvaro Gonçalves, a ponadto 
trzej bezimienni majtkowie z załogi żeglarskiej. 

Zresztą – dodał kronikarz – nie chcę czynić żadnej różnicy między 
nimi. Bo wszyscy zginęli w walce, nie ustępując pola. Bo chociaż pazio-
wie i sługa strzemienny umieli pływać, nie chcieli opuścić swego kapi-
tana, u boku którego dzielnie znaleźli śmierć. 

E em verdade não quero fazer diferença, que todos marraram pelejan-
do sem tornar, nenhum, pé atrás. E inda que os moços da câmara e as-
sim o outro, de estribeira, soubessem nadar, nunca quiseram desam-
prar seu capitã, perto do qual virtuosamente receberam sua sepultra 
(Zurara–Soares: 162).
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Z  innego fragmentu kroniki wiemy, że Gonçalo da Sintra pły-
wać nie umiał. Zurara uczynił jednak znamienną różnicę między 
poległymi, pomijając imiona majtków, ludzi niższej pozycji społecz-
nej. Kończąc opis śmierci tych ośmiu mężczyzn, Zurara zamieścił 
zdanie modlitewne po łacinie: Habeat Deus animam quam creavit 
et naturam quod suum est (Zurara–Soares: 162; patrz też komentarz 
Bourdona w: Zurara–Bourdon: 116, przyp. 3). Zaledwie pięciu ludzi 
z tych, co zeszli na ląd, zdołało powrócić na karawelę i do Portugalii.

To samo wydarzenie zostało opisane nieco inaczej przez Dioga 
Gomesa. Oto Gonçalo da Sintra i  towarzysze wylądowali na wy-
spie Tider i zaatakowali „Saracenów-Azenegów”, którzy rozbiegli się 
w popłochu. Ten pierwszy w pościgu za kobietami wbiegł do wody, 
a  one obrzuciły go błotem tak, że nic nie widział. Wtedy dopadli 
go mężczyźni i zabili. Pozostali Portugalczycy powrócili na karawelę 
i odpłynęli do kraju (Gomes 1959: 23).

Ważniejsze niż różnice w opisie tego wydarzenia wydaje się jed-
nak podobieństwo. W obu wypadkach mamy do czynienia z  rela-
cjami o śmierci konkretnych ludzi, wymienianych z imienia. Zurara 
wspomniał kilku z  nich, Gomes zapamiętał już tylko dowódcę. 
Imion majtków nie zanotował nikt.

Śmierć Gonçalo da Sintry zrobiła na kronikarzu duże wrażenie, 
ale poległy rycerz nie nadawał się na wzorowego bohatera. Nie za-
stosował się przecież do instrukcji Infanta, wolał chwytać niewolni-
ków, niż płynąć do Gwinei. Na dworze księcia Henryka analizowa-
no przyczyny tego niepowodzenia i śmierci dowódcy oraz siedmiu 
członków wyprawy. Zurara zebrał i  przytoczył te wnioski. Wedle 
autora trzeba: trzymać się instrukcji, pilnować zakładników i  tłu-
maczy, nie ufać przybyszom, jakikolwiek byłby podawany powód 
ich wizyty na karaweli, korzystać z rad otoczenia, nie schodzić na 
ląd, jeśli się wie, że wróg ma dokładne informacje, wreszcie uwa-
żać na przypływy, szczególnie kiedy nie umie się pływać (Zurara– 
–Soares: 163–167).

Wnioski te nie uchroniły Portugalczyków przed następny-
mi stratami. Kolejna wyprawa w 1445 r. przebiegała podobnie jak 
wcześniejsze. łapano niewolników, a  stawiających opór zabijano 
(Zurara–Soares: 218, 236–238, 255). Jednakże po początkowych 
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sukcesach zakończyła się ona klęską. Portugalczycy popłynęli ło-
dziami do tej samej wyspy Tider, wylądowali i rozproszyli się po te-
renie w  poszukiwaniu zdobyczy. Zostali wtedy zaatakowani przez 
liczną grupę Berberów dobrze przygotowanych do walki. Zaczęli się 
cofać ku łodziom. W panice część Portugalczyków zdołała odpłynąć 
dwiema łodziami, ale trzecia – wyciągnięta na brzeg – nie dała się 
zepchnąć do wody. Ci, którzy umieli pływać, rzucili się do uciecz-
ki wpław i uratowali życie. Siedmiu pozostałych na lądzie, porzuco-
nych przez towarzyszy, zginęło w walce (Zurara–Soares: 264–268). 
Zurara modlił się za ich dusze, wyrażał żal, przypominał, że przy-
czyną śmierci była ich nieostrożność, lecz imion poległych nie zano-
tował. Wzywał natomiast do ich pomszczenia (Zurara–Soares: 269– 
–272, 287–288).

Odpowiedzią na tę porażkę była wyprawa czternastu karawel 
pod zwierzchnictwem Lançarote. Po wahaniach i  naradach zaata-
kowano „Maurów” na wyspie Tider. Uzbrojenie tej ekspedycji było 
bardzo dobre, oddział ponad trzystu ludzi dysponował kuszami, łu-
kami, pikami i  oczywiście mieczami. Miał też chorągiew wypra-
wy krzyżowej (Zurara–Soares: 308). Napotkany na wyspie oddział 
Afrykanów został rozproszony. Część ludzi uciekła wpław, ośmiu 
zabito, a czterech wzięto w niewolę. Z Portugalczyków ciężkie rany 
otrzymał jeden „człowiek z Lagos”, który chciał się wyróżnić i ata-
kował wrogów zbyt śmiało. Zmarł na statku, w  drodze powrotnej 
do Portugalii. „Oby Bóg nasz Pan przyjął jego duszę do towarzystwa 
świętych” – modlił się za niego kronikarz (Zurara–Soares: 309–310, 
„[…] cuja alma o Senhor Deus receba na companha dos Santos”).

Inna grupa karawel wyruszyła nieco później od poprzedniej 
i także zaatakowała Maurów na Tider. Ci zaś bili się bardzo dzielnie, 
„bo bronili swoich kobiet i dzieci, i co więcej – by ocalić swoje życie” 
(Zurara–Soares: 319–323, „[…] [por] defesa de suas mulheres e filhos, 
e muito mais por salvar suas mesmas vidas”). W walce poległo dwu-
nastu Afrykanów, inni zostali zmuszeni do ucieczki. W pogoni za-
bito jeszcze wielu z nich, wzięto też pięćdziesięciu siedmiu jeńców. 
Po tej wygranej rozpoczęło się plądrowanie wsi i zabijanie opornych.

Tak więc w  1445 r. ośrodkiem oporu Berberów (rybaków 
Azenegów, być może wspieranych przez nomadów z  Sahary) były 
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okolice Arguim, a  szczególnie wyspa Tider. Poległo tam najwięcej 
Afrykanów, ale zginęli w boju także pierwsi Portugalczycy.

W czasie jednej z wypraw na wybrzeże saharyjskie Afryki za-
siedlone przez Berberów doszło do wydarzenia, którego okrucień-
stwo zrobiło wrażenie na Zurarze, zazwyczaj przyjmującego śmierć 
Afrykanów jako oczywistą konsekwencję wypraw. Portugalczycy wy-
siedli na ląd w okolicy obszaru zwanego wtedy Przylądkiem Świętej 
Anny, w  połowie wybrzeża między Arguim a  ujściem Senegalu. 
Schwytali i prowadzili ze sobą niewolników, gdy jedna z kobiet od-
mówiła marszu, rzuciła się na ziemię i opierała się, chociaż ciągnię-
to ją za włosy i za nogi. Wobec tego oporu związano ją i zostawiono 
na miejscu, by powrócić po nią nazajutrz, gdy łowy będą skończo-
ne. Okazało się jednak, że zabrakło im czasu, by zabrać związaną 
kobietę, i pozostawiono ją w zaroślach na pewną i okrutną śmierć 
(Zurara–Soares: 413–414).

Od wypraw z  1444 r. – Nuno Tristão do „Ziemi Czarnych” 
i  następnie Dinisa Diasa do Przylądka Zielonego (Cabo Verde) – 
Portugalczycy docierali już do wybrzeży zasiedlonych przez ludność 
murzyńską (Mota 1947: 315–316). Tam właśnie postanowił popły-
nąć Gomes Pires, po rejzie w okolicach Arguim. Otwierało to nowy 
etap walk Portugalczyków z Afrykanami. Czarni mieszkańcy ziem 
rozciągających się na południe od ujścia Senegalu byli o wiele licz-
niejsi niż berberscy Azenegowie i  lepiej zorganizowani – w wodzo-
stwa i wczesne formy państw (Boulègue 1987: 37–75; Tymowski 2009: 
10–11, 128–135). Mogli więc stawiać bardziej zaciekły opór ataku-
jącym ich Portugalczykom. Odkrywcy zwrócili ponadto uwagę na 
lepsze uzbrojenie oraz na silniejszą budowę ciała Gwinejczyków – 
co czyniło ich w  walce bardziej niebezpiecznymi (Zurara–Soares: 
175–177, 244, 340–344, 417–419, 435–436; Gomes 1959: 27, 29). 
Walczyli i zbiorowo, i indywidualnie, broniły się nawet kobiety, bu-
dząc podziw siłą i  determinacją oporu (Zurara–Soares: 495–496). 
Ale największe znaczenie miała organizacja walki Afrykanów, prze-
myślne metody działania i  zasadzki (Zurara–Soares: 420, 425, 
427). Widząc tak zorganizowaną obronę, Portugalczycy często wy-
cofywali się bez walki (Zurara–Soares: 365–366, 418, 427–428). 
Zetknęli się tam również z nowym niebezpieczeństwem – z zatruty-
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mi strzałami, czyli bronią, która budziła ich grozę (Zurara–Soares: 
365–366, 418–419, 436, 496–497; Gomes 1959: 29). Porywanie lu-
dzi było w „Ziemi Czarnych” bardziej niebezpieczne i mniej owocne 
niż wśród Berberów. Najgłośniejszym echem odbiła się śmierć Nuno 
Tristão w 1446 oraz śmierć duńskiego rycerza Valartego w 1447 r. 
Zurara poświęca tym wydarzeniom wiele miejsca, dając opisy bar-
dzo szczegółowe. 

Wyjątkowo emocjonalnie kronikarz żegnał Tristão, jednego 
z najwybitniejszych kapitanów okresu wczesnych wypraw. Jest praw-
dopodobne, że kronikarz posłużył się raportem z niefortunnej wy-
prawy 1446 r. sporządzonym przez Airesa Tinoco, pisarza okrętowe-
go karaweli Tristão (Coutinho 1949: 1–4; Dinis 1949: 407; Duarte 
1952: 645–654; Bourdon w: Zurara–Bourdon: 237, przyp. 1). Raport 
miał jednak charakter oficjalny, a Zurara uzupełnił jego tekst, dając 
wyraz swoim uczuciom. „Z całą pewnością nie mógłbym o tym mó-
wić bez przelewania łez […] [jeślibym nie wiedział], że Bóg może 
go uczynić uczestnikiem swojej nieśmiertelności” (Zurara–Soares: 
483, „A qual, por certo, eu não poderia passar sem làgrimas […] que 
a Deus prouve fazer participante da sua imortalidade”).

Za życia Nuno Tristão był zdaniem Zurary „szlachetnym ryce-
rzem”. Doskonale rozumiał pragnienia i zamiary Infanta Henryka, 
gdyż był od dzieciństwa wychowany w jego domu. Po śmierci ryce-
rza Zurara pisał o  jego duszy nieśmiertelnej i o chwale niebieskiej 
należnej wszystkim tym, którzy zmarli w  Afryce, w  służbie bożej. 
Wstęp do rozdziału o śmierci Tristão jest więc pożegnaniem tego ry-
cerza, świadectwem jego ziemskich zasług i nieśmiertelnej sławy, jak 
też nadzieją na nagrodę, którą odbierze w niebie. Dopiero po tej czę-
ści następuje drobiazgowy opis wyprawy (Zurara–Soares: 484–491; 
Mota 1946: 22–65).

Nuno Tristão po opłynięciu Przylądka Zielonego dotarł do ujścia 
rzeki identyfikowanej w literaturze z Salum. Na wodę rzucono z ka-
raweli dwie łodzie, na które wsiadło dwudziestu dwóch ludzi i któ-
re popłynęły w górę rzeki. Nie zeszli oni jeszcze na ląd, gdy otoczyło 
ich dwanaście łodzi z  około siedemdziesięcioma–osiemdziesięcio-
ma Gwinejczykami – z pewnością z plemienia Sererów – uzbrojo-
nymi w łuki. Jedna z nich wyprzedziła przybyszów, załoga wysiadła 
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na brzeg i ostrzelała Portugalczyków z lądu. Inne łodzie otoczyły ich 
na rzece. Rażono ze wszystkich stron zatrutymi strzałami. Czterech 
Portugalczyków zmarło już w łodziach, inni – w tym ranni – zdołali 
dotrzeć do karaweli. Ale byli nadal ostrzeliwani tak gęsto, że załoga 
nie mogła podnieść kotwicy. Odcięto ją w końcu, porzucono puste 
łodzie i zdołano umknąć. Z dwudziestu dwóch ludzi w łodziach ura-
towało się tylko dwóch. Reszta zmarła od zatrutych strzał, „gdyż tru-
cizna była przygotowana z taką znajomością rzeczy, że wystarczało, 
aby z lekkiego zranienia popłynęło trochę krwi, by doprowadzić do 
śmierci tych ludzi” („porque aquela peçonha era tão artificiosamente 
composta que, com pequena ferida, desde que aventasse sangue, tra-
zia os homens ao seu derradeiro fim”). Wśród zabitych byli: Tristão 
i  rycerze João Correia, Duarte de Holanda, Estevãdo de Almeido, 
Diogo Machado – wszyscy szlachetnie urodzeni, młodzi i wychowa-
ni na infanckim dworze, „nie licząc marynarzy i innych ludzi załogi” 
(„mareantes e outra gente do navio”). 

Z siedmiu ludzi, którzy zostali na karaweli, dwóch zostało ran-
nych, gdy próbowali podnieść kotwicę (obaj zmarli). Życie ura-
towało pięć osób oraz dwóch z  załóg łodzi, łącznie siedmiu ludzi. 
Byli wśród nich chłopiec okrętowy (majtek), bardzo słabo obezna-
ny ze sztuką żeglowania, i paź Infanta, wspomniany Tinoco pełnią-
cy rolę pisarza okrętowego, ponadto młody Gwinejczyk wzięty kie-
dyś do niewoli i uczestniczący w wyprawie oraz dwaj bardzo młodzi 
chłopcy, pomocnicy poległych giermków. Siedmiu ludzi, kierowa-
nych przez dwóch niedoświadczonych młodzieńców (majtka i pisa-
rza) żeglowało przez dwa miesiące i pomimo ogromnych trudności 
zdołało dotrzeć do Portugalii. Przynieśli Infantowi wieść o śmierci 
Nuno Tristão i innych członków załogi, budząc wielki smutek księ-
cia. Ciała zabitych, w tym samego Tristão, rzucili do morza. Zurara 
pocieszał siebie i czytelników, że między pochowaniem w ziemi lub 
w morzu, gdzie ciało znajdzie swój grób w brzuchach ryb, nie ma 
różnicy. Na Sądzie Ostatecznym będą liczyć się bowiem nasze czy-
ny. Powołując się na bullę papieską z 19 grudnia 1442 r. przyznają-
cą odpust tym, którzy polegli w  Afryce, Zurara wyrażał pewność, 
że Nuno Tristão i jego towarzysze zostaną zbawieni (Zurara–Soares: 
488–490).
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Podczas następnej wyprawy w  1446 r. Alvaro Fernandes do-
tarł do Cabo dos Mastos – między Przylądkiem Zielonym a ujściem 
Salum. Teren ten zasiedlali ci Sererowie, którzy zabili Tristão. Tym 
razem Portugalczycy dotarli do wioski, której mieszkańcy wyszli 
z  chat, przygotowując się do walki. Był wśród nich wojownik wy-
różniający się postawą, uzbrojony w oszczep i wielką tarczę. Alvaro 
Fernandes ocenił, że był to naczelnik wsi, i  jego właśnie postano-
wił zabić. Zaskoczył go nagłym atakiem i  przeszył ciosem lancy. 
Tarczę i oszczep zabrał i przekazał Infantowi jako trofeum. Jednakże 
Portugalczycy nie odważyli się zaatakować wsi i wrócili na karawe-
lę. Popłynęli potem wzdłuż wybrzeża i dotarli do ujścia trudnej do 
zidentyfikowania rzeki, zapewne między Casamansą a Cacheu. Jak 
zwykle ruszyli łodzią w górę nurtu i zostali zaatakowani przez kilka 
łodzi Gwinejczyków. Bojąc się zatrutych strzał i oszczepów, zaczęli 
uciekać ku karaweli, ale gdy jedna z łodzi afrykańskich wyprzedziła 
inne w pogoni, Portugalczycy zrobili zwrot i ją zaatakowali. W wal-
ce został ranny w udo dowódca – Alvaro Fernandes. Mając już do-
świadczenie z takimi ranami, wyrwał szybko strzałę, umył ranę ury-
ną, potem oliwą i antidotum, które miał ze sobą. Chociaż chorował 
kilka dni, nie umarł (Zurara–Soares: 493–497).

W  tymże 1446 r. ruszyła do Afryki jeszcze jedna wyprawa, 
składająca się z dziewięciu karawel. Kilka z nich dopłynęło do uj-
ścia rzeki położonego na południe od Przylądka Zielonego. Być 
może była to Rio Grande (obecnie jedno z odgałęzień ujścia Geby) 
lub Casamansa albo nawet Gambia. Na ląd zeszło piętnastu ludzi 
z Diogiem Afonso na czele. Gdy śmiałkowie weszli w gęsty las, zo-
stali zaskoczeni przez Gwinejczyków uzbrojonych w łuki i oszcze-
py. Pięciu ludzi zostało zabitych na miejscu, wśród nich – jak po-
daje Zurara – było dwóch Portugalczyków i trzech cudzoziemców. 
Dwóch ludzi raniono. O stratach strony afrykańskiej kronikarz nie 
wspomina. Z  pomocą walczącym przybył jeden z  kapitanów, do-
świadczony uczestnik innych wypraw. Wszyscy wycofali się, bijąc 
się w odwrocie. Zurara wymienia jeszcze cztery imiona rycerzy za-
służonych w  tym starciu. Niebezpieczeństwo okazało się tak duże, 
że członkowie załogi postanowili wrócić na karawelę i porzucić cia-
ła zabitych wśród gąszczu drzew, „a  ich dusze mogły już kontem-
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plować sprawy innego świata”. Podniosłe słowa kronikarza pozosta-
ją w sprzeczności z przyziemną i smutną koniecznością porzucenia 
ciał. Polegli nie byli zapewne wybitnymi członkami wyprawy, skoro 
Zurara nie podał nawet ich imion, koncentrując uwagę na tych, któ-
rzy skutecznie walczyli i uszli z życiem (Zurara–Soares: 503–504).

Uczestnicy wyprawy, chcąc powetować sobie niepowodzenie, 
postanowili w  drodze powrotnej zaatakować „Maurów” i  wzięli 
czterdziestu ośmiu jeńców w  okolicach Arguim. Jedna z  karawel 
popłynęła ku Wyspom Kanaryjskim, gdzie pochwycono dwie ko-
biety. Wywiązała się walka, w której zasłużył się szczególnie Diogo 
Gonçalves, zabijając z kuszy siedmiu Kanaryjczyków, w tym jedne-
go z ich „królów”. Jedna z dwu pojmanych kobiet zmarła na karaweli 
zanim statek dotarł do Portugalii (Zurara–Soares: 504).

W końcowych rozdziałach kroniki Zurara opisuje portugalskie 
próby nawiązania handlu z Afrykanami. Zmianę postępowania za-
lecał książę Henryk, widząc brak perspektyw dalszej działalności ra-
bunkowej (Zurara–Soares: 527–528; Gomes 1959: 25; Ca da Mosto– 
–Leporace: 11–13). Próby te były początkowo nieudane. Często  
rozpoczynano handel, ale wypadki toczyły się tak, że wybuchały jed-
nak walki. W czasie jednego z takich starć pewien Portugalczyk zo-
stał ciężko ranny i zmarł kilka dni później na statku, w drodze po-
wrotnej (Zurara–Soares: 365–366, 508–513, 530).

Ofiarą starć z Afrykanami był także duński rycerz Valarte, który 
przybył do Portugalii, chcąc walczyć z Maurami. Za zgodą Henryka 
Żeglarza w 1447 r. udał się do Afryki. Jego karawela dotarła do ziem 
Sererów nad rzeką Salum (Mota 1946: 298–301). Dochodziło tam 
już wcześniej do krwawych walk. Valarte otrzymał zadanie nawią-
zania pokojowego kontaktu z tamtejszym władcą lub naczelnikiem. 
Wiózł list Infanta dotyczący spraw wiary. Na karaweli był tłumacz. 
Po dotarciu na miejsce Valarte skontaktował się z lokalnym naczel-
nikiem o  imieniu Guitenya. Jednakże mieszkańcy wioski nie mo-
gli porozumieć się co do dalszego postępowania wobec przybyszów. 
Pojawili się ludzie przeciwni kontaktom. Do niespodziewanego 
ataku wybrali moment, gdy łódź z Valartem i  towarzyszącymi mu 
Portugalczykami podpłynęła zbyt blisko plaży i  osiadła na mieliź-
nie. Rycerz i  jego towarzysze zginęli, poza jednym, który rzucił się 
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do wody i dopłynął aż do karaweli. Jej kapitan Fernão Afonso pod-
jął decyzję o natychmiastowym powrocie do Portugalii. Pomimo do-
kładności opisu Zurara zanotował tylko imię Valartego i kapitana, 
który nie zginął. Inni polegli pozostali bezimienni (Zurara–Soares: 
533–543; patrz też Tymowski 2008a: 61–74 oraz dalszy rozdział 
Spotkania). Imię duńskiego rycerza i okoliczności jego śmierci po-
dawali potem Diogo Gomes oraz João de Barros (Gomes 1959: 31; 
Barros–Cidade: 63–65).

Opisana obszernie katastrofa ekspedycji Valartego kończy 
w  kronice Zurary wiadomości o  śmierci Portugalczyków i  innych 
Europejczyków w  ich służbie oraz o  śmierci Afrykanów w  cza-
sie najwcześniejszych wypraw odkrywczych między 1434 a 1447 r. 
Porównanie w tym zakresie kroniki Zurary z innymi opisami wcze-
snych wypraw i  relacjami ich uczestników świadczy o  jednostron-
ności kronikarza. Przekazał nam on bardzo wiele informacji, ale 
dotyczących prawie wyłącznie śmierci w  wyniku walk między 
Europejczykami a Afrykanami. Przytoczył ponadto kilka wiadomo-
ści o zgonach niewolników, którzy nie znieśli swojej niedoli.

Nawet w relacji i wspomnieniach Dioga Gomesa, rycerza, który 
osobiście uczestniczył w wyprawach do Afryki, pojawiają się przy-
czyny śmierci inne niż walki. Gomes, owszem, podziwiał i pochwa-
lał zdobywców, pisał o  tych, którzy polegli (Gomes 1959: 29, 31). 
Zabicie przeciwnika było dla niego godną uznania zasługą. Ale do 
przyczyn śmierci w Afryce dodał inne – w wyniku chorób i  trud-
nego do zniesienia klimatu – o których Zurara w ogóle nie wspo-
minał. Gomes opisał szczegółowo ekspedycję z 1456 r. nad Gambię 
i Rio Grande, w której sam uczestniczył (Gomes 1959: 33–45; iden-
tyfikacja rzek Mota 1946: 470–492). Był to już czas handlu, a  nie 
walk. Wedle Gomesa konflikty zostały załagodzone nawet z  tymi 
naczelnikami afrykańskimi, których wcześniej obwiniano za zabi-
cie Portugalczyków (Gomes 1959: 31, 35, 43). W  czasie wyprawy 
Gomesa dwie karawele zakotwiczyły bliżej ujścia Gambii, a on sam 
na trzeciej popłynął w górę rzeki aż do Cantor, ostatniego miejsca 
przed bystrzynami, do którego mogły docierać karawele (Mota 1946: 
481–484). Handel, rozmowy i zbieranie informacji trwały tam do-
syć długo. Załoga Gomesa była bardzo zmęczona upałem, dlatego 
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karawela odpłynęła ku dwóm pozostałym. Okazało się, że na jednej 
zmarło już dziewięciu ludzi, kapitan, podobnie jak inni, ciężko cho-
rował, a tylko trzej załoganci byli zdrowi. Na drugiej karaweli, kotwi-
czącej najbliżej ujścia rzeki, zmarło pięciu członków załogi (Gomes 
1959: 41).

Karawele były okrętami niewielkich rozmiarów. Ich załogi liczy-
ły od dwudziestu do trzydziestu ludzi (Zurara–Soares: 486 – zało-
ga złożona z dwudziestu dziewięciu ludzi; Chaunu 1969a: 284–288). 
Straty spowodowane chorobami, opisane przez Gomesa, były więc 
bardzo duże, większe nawet niż w przypadku walk.

O  chorobach jako przyczynie umierania pisał także Ca da 
Mosto. W relacji z drugiej podróży w 1456 r., we fragmencie doty-
czącym żeglugi w górę Gambii autor wspominał o śmierci jednego 
z marynarzy, „który od wielu dni cierpiał na febrę” (Ca da Mosto– 
–Leporace: 96). Jego los załogę bardzo zasmucił. Marynarza pocho-
wano na rzecznej wyspie, a ponieważ miał na imię Andrzej, wyspę 
tę nazwano imieniem św. Andrzeja. Ca da Mosto pisał o febrze, go-
rączce, biegunce jako chorobach spowodowanych upałem i niezna-
nym pożywieniem. W czasie żeglugi po Gambii, po jedenastu dniach 
od wpłynięcia w  głąb rzeki wielu marynarzy nękały te choroby  
(Ca da Mosto–Leporace: 101–102). 

Trudno przypuszczać, że załogi wypraw opisywanych wcześniej 
przez Zurarę nie borykały się z chorobami i śmiercią. Być może rejzy 
rabunkowe trwały krócej niż wyprawy handlowe, ale liczba dni spę-
dzonych nad Gambią podana przez Gomesa i Ca da Mosto była rów-
nież niewielka. Bardziej prawdopodobne jest to, że Zurara uważał 
śmierć w boju za chwalebną i godną odnotowania, natomiast zgon 
w wyniku choroby chwały nie przynosił, więc o nim nie pisał.

Ca da Mosto, podobnie jak Gomes, nie był tak jednostronny. 
Odnotował również śmierć zadaną w walce, chociaż jako kupiec sta-
rał się unikać konfliktów zbrojnych. W przypadku agresji próbował 
uciec, a bronił się tylko w razie konieczności. W czasie pierwszej po-
dróży, w 1455 r. on także dotarł do rzeki Salum i okolic zasiedlo-
nych przez Sererów. W walkach z tym ludem zginęli Nuno Tristão 
i  Valarte. Sererowie konsekwentnie odrzucali propozycje nawią-
zania kontaktów. Podobnie stało się w  przypadku wyprawy Ca da 
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Mosto. Po dotarciu do Salum postanowiono wysłać na ląd tłuma-
cza. Wiedziano, że jego zadanie jest niebezpieczne. łódź dowiozła 
go do plaży i wycofała się na głęboką wodę. Wtedy z lasu nadbrzeż-
nego wyszło wielu uzbrojonych Afrykanów. Po krótkiej rozmowie 
z tłumaczem rzucili się na niego i zabili. Przerażony Ca da Mosto, 
widząc, że handel z tymi ludźmi jest niemożliwy, czym prędzej od-
płynął (Ca da Mosto–Leporace: 77–78; więcej o okolicznościach tej 
śmierci piszę w rozdziale o tłumaczach). 

Karawele skierowały się na południe i  dotarły do Gambii. 
Wysłano na zwiady łódź, z rozkazem ucieczki w razie niebezpieczeń-
stwa. Szczególnie obawiano się zatrutych strzał. Do łodzi zbliżyły się 
czółna z dwudziestoma–trzydziestoma Afrykanami, którzy ograni-
czyli się do obserwacji przybyszów. Nazajutrz trzy karawele ruszy-
ły w  górę rzeki i  zostały otoczone przez piętnaście dużych czółen 
z około stu trzydziestoma–stu pięćdziesięcioma uzbrojonymi ludź-
mi. Zaczęli oni ostrzeliwać karawele z  łuków. Odpowiedziano im 
strzałami z czterech bombard, lecz nie wyrządzono tym szkód ata-
kującym. Natomiast kusze okazały się bronią śmiercionośną. Jeden 
z Afrykanów, trafiony w pierś, padł martwy. Nie ostudziło to bojo-
wego zapału atakujących. Ponieważ strzały z kusz przyniosły im dal-
sze straty, wszystkie czółna zaatakowały najmniejszą z karawel, sta-
rając się oddzielić ją od pozostałych. Te jednak ruszyły z odsieczą 
i odparły Afrykanów. Ca da Mosto nie podał wiadomości o śmierci 
któregokolwiek z Europejczyków. Gdy walka wygasła, tłumacze za-
częli krzyczeć do Afrykanów, wyjaśniać pokojowe zamiary przyby-
szów. Jedno z czółen zbliżyło się do karawel. Załoga stwierdziła, że 
wiedzą już o przybyszach i o ich handlu nad Senegalem. Wiedzą, że 
kupują oni niewolników, którzy potem znikają. Sądzą więc, że przy-
bysze są ludożercami i nie chcą z nimi żadnego kontaktu, a co wię-
cej – chcą ich wszystkich pozabijać (Ca da Mosto–Leporace: 83–85). 
W tej sytuacji karawele odpłynęły do Portugalii.

Tak oto śmierć w walce ponieśli Afrykanie również z rąk tych 
Europejczyków, którzy jako kupcy walczyć nie chcieli, lecz zostali 
do tego zmuszeni. Był to rezultat mylnych i okropnych – ale uzasad-
nionych agresją wczesnych wypraw – wieści o Europejczykach, jakie 
krążyły wśród Afrykanów.
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We wspomnieniach Dioga Gomesa, poza opisywanymi wyżej 
przypadkami śmierci w walce lub w rezultacie chorób, jest jeszcze 
opis sytuacji, która śmiercią się nie skończyła, chociaż było do niej 
bardzo blisko. Oto Gomes widział potężny prąd morski, połączony 
z przypływem i wielkimi falami, które uderzyły w karawele tak silnie, 
że zerwały się kotwice. Wzbudziło to wielką trwogę załóg, lecz szczę-
śliwie ani karawele, ani nikt z ludzi nie utonął.

Opis takiej sytuacji zakończonej zatonięciem statku pozo-
stawił kupiec z  Brugii, Delafosse, który odbył podróż do Afryki 
Zachodniej w 1480 r. Do Afryki płynął wtedy również inny statek 
z pewnym Henrym, faktorem Thomasa Perrota, kupca z Brugii. Za 
Przylądkiem Białym statek dostał się w bardzo groźny wir morski 
i zatonął. Ludzie z załogi wydostali się na ląd szalupą i skierowali do 
Rio do Ouro, ale tam zginęli w walce z Maurami. Delafosse zdołał ów 
wir ominąć (Delafosse–Escudier: 20). Zastanawia fakt, że w innych 
analizowanych tu źródłach nie ma opisów katastrof morskich, zato-
nięć karawel i śmierci z tym związanej.

*

Przytoczony materiał źródłowy z całą pewnością nie jest więc wy-
czerpujący. Trudno ocenić, która z  przyczyn śmierci Europejczy-
ków występowała najczęściej. Można przypuszczać, że w  okresie 
najwcześniejszych wypraw, będących łupieskimi rejzami, najczęściej 
zdarzała się śmierć w walce. Gdy natężenie walk zmalało, a następ-
nie starcia ustały, zwiększyła się i zaczęła przeważać inna przyczyna 
śmierci. Po stronie europejskiej były to choroby wywoływane uciąż-
liwym klimatem i innym od europejskiego pożywieniem. W począt-
kowym okresie Afrykanie – jak Europejczycy – ginęli przede wszyst-
kim w walce. Jeśli ich porywano w niewolę, umierali także z powodu 
różnicy pożywienia i klimatu w Portugalii. Przyczyną zgonu okazy-
wał się też nierzadko stan psychiczny porwanych, uczucie rozpaczy, 
tęsknota za rodziną. O śmierci niewolników na karawelach w drodze 
do Portugalii, gdy te uczucia były najsilniejsze, mamy tylko pojedyn-
cze informacje (Russell 2009: 315–328). Alastair C. de C. M. Saun-
ders (1982: 14) podaje, że między 1501 a 1509 r. śmiertelność nie-
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wolników na statkach płynących z Arguim do Lizbony wynosiła od 
jednego do czterech procent, na płynących z odleglejszych Sierra Le-
one lub z Mina była więc znacznie większa. Sądząc po stresie i strasz-
nych warunkach takiej podróży z powodu stłoczenia jeńców, musia-
ła to być śmierć częsta, tyle tylko, że nieinteresująca autorów źródeł 
i niewarta – z ich punktu widzenia – odnotowania. 

Albowiem śmierć człowieka przeżywano w  różny sposób 
w  zależności od wielu czynników. Przede wszystkim inaczej trak-
towano śmierć ludzi swojej strony, inaczej – strony przeciwnej. 
Rozumowanie swój–obcy było w tym wypadku bardzo silnie odczu-
wane. Po drugie inaczej traktowano śmierć osób wybitnych – ina-
czej śmierć osób z ludu, niemających ani pozycji społecznej, ani ma-
jątkowej, ani prestiżu.

Przypadki śmierci wybitnych rycerzy, dowódców wypraw, ka-
pitanów statków opisywano najobszerniej. Dotyczy to szczególnie 
śmierci Gonçalo da Sintry, Nuno Tristão i Valartego. Wówczas była 
opisywana śmierć indywidualna, konkretnej, zasłużonej osoby. Ów 
indywidualizm odpowiadał przemianom mentalności ludzi późne-
go średniowiecza przeanalizowanej w literaturze dotyczącej europej-
skich postaw wobec śmierci (poza pracami przytoczonymi na po-
czątku rozdziału, także Braet, Verbeke, eds. 1983; Alexandre-Bidon 
1998; Lauwers 1999: 771–787). Jednakże indywidualizm dotyczył 
osób wybitnych, inni ludzie ginęli anonimowo i zbiorowo. Stosunek 
do ich śmierci był bardziej tradycyjny.

Zurara starał się uwznioślić i  zrytualizować reakcje czytelni-
ków swej kroniki na śmierć osób wybitnych. Zanosił o nie modli-
twy do Boga, wyrażał pewność, że dostąpią życia wiecznego w nie-
bie. Poszerzał krąg osób wspominanych z  imienia o  ważniejszych 
rycerzy i giermków. Jako kronikarz wypraw był bardzo zaangażowa-
ny w sposób upamiętniania czynów tych ludzi. Dotkliwie odczuwa-
nym problemem pozostawał dla niego brak pochówków i  grobów 
bohaterów. Jednych ciał nie można było odzyskać – gdyż, ze względu 
na okoliczności, poległych towarzyszy porzucano niekiedy na polu 
bitwy – innych nie dało się przetransportować do Portugalii i rzu-
cano je do morza. Zurara pocieszał wtedy siebie i czytelników my-
ślą o nieśmiertelnej duszy poległych. Najważniejszą formą upamięt-
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nienia stała się w tej sytuacji sama kronika Zurary. Na jej podstawie 
czyny bohaterów i ich śmierć wspominali autorzy późniejszych szes-
nastowiecznych dzieł: Valentim Fernandes (1938: 48, 126), Pacheco 
Pereira (Pacheco–Mauny: 32–34, 36, 74) i przede wszystkim wiel-
ki historyk portugalskich wypraw odkrywczych João de Barros 
(Barros–Cidade: 38–39, 59–60).

Inny, choć także zindywidualizowany, był sposób upamiętnie-
nia marynarza Andrzeja, uczestnika wyprawy Ca da Mosto z 1456 r. 
Zmarłego pochowano na wyspie, której nadano imię jego patro-
na. Ca da Mosto wywodził się z nowocześniejszej formacji kultural-
nej niż Zurara lub Diogo Gomes. Znalazło to między innymi wyraz 
w  postawie wobec śmierci marynarza, człowieka spoza kręgu wy-
bitnych osób. Gomes, bliższy mentalności Zurary, o imionach ma-
rynarzy zmarłych na febrę nie wspominał, podał tylko ich liczbę, 
traktując ich śmierć zbiorowo. Wymienił tylko imię kapitana, cięż-
ko chorego, ale jeszcze żyjącego. Eustache Delafosse z kolei wśród 
załogi zatopionej karaweli wspomniał tylko faktora Henry’ego. Nie 
musiało to wynikać z odmiennego traktowania tych osob. Zapewne 
Delafosse, będąc obcokrajowcem, nie znał z imienia nikogo innego.

Śmierć w  pierwszej fazie wypraw do Afryki była zazwyczaj 
gwałtowna. Brakowało czasu na przygotowanie do niej ginącego, 
na kontemplację oraz na przewidziane w obyczaju i kulturze gesty. 
Ginącego nie otaczali żywi, żegnający go i odprowadzający do lep-
szego świata. Nie mogła się zrealizować – ani po stronie umierające-
go, ani po stronie jego otoczenia – późnośredniowieczna ars morien-
di (Tenenti 1952; Włodarski 1987; 1991). Pewne tylko jej elementy 
możemy widzieć w zgonie wskutek choroby i w pożegnaniu mary-
narza Andrzeja. Obszerne opisy okoliczności śmierci, pożegnania 
poległych i modlitwy za ich dusze w kronice Zurary pełniły więc – 
obok innych znaczeń – funkcję przynajmniej częściowego przywró-
cenia słów i  gestów oczekiwanych w  późnośredniowiecznej kultu-
rze umierania.

Kronikarz i  autorzy relacji dawali wyraz licznym uczuciom 
związanym ze śmiercią swoich. Nad wszystkimi górował najczę-
ściej wspomniany smutek (Zurara–Soares: 267, 490; Ca da Mosto– 
–Leporace: 96). Towarzyszyły mu często łzy (Zurara–Soares: 285, 
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483), chęć upamiętnienia zmarłych, podziw dla ich bohaterstwa, 
strach lub nawet przerażenie (Ca da Mosto–Leporace: 78; Tymowski 
2005a), złość, pragnienie zemsty (Zurara–Soares: 269, 287–288), 
wreszcie uwznioślenie śmierci przez modlitwy. W jednym przypad-
ku Zurara dał wyraz uczuciom bardziej gwałtownym – wściekłości 
i nienawiści do tych, którzy zabili Nuno Tristão. Raz oskarżył nawet 
„Maurów” o ludożerstwo (Zurara–Soares: 267).

Śmierć pociągała za sobą również konsekwencje prawne. W tej 
dziedzinie znamy przede wszystkim przywileje królewskie przyzna-
wane przez władców Portugalii wdowom i dzieciom ludzi zasłużo-
nych w  Afryce. Nie ma śladów rekompensowania straty ubogim. 
Pierwszy przypadek przywileju – rekompensaty dla wdowy po ry-
cerzu Pedrze Anes Encerrabodes, który zginął w „Gwinei” w służbie 
króla – odnotowany w kodeksie dokumentów portugalskich doty-
czących ekspansji w Afryce pochodzi z 12 grudnia 1453 r. Afonso V 
przyznał w nim wdowie rentę (teença, PMA: vol. 1, nr 10 z 12 grud-
nia 1453 r.). W sumie od 1453 do 1500 r. w kodeksie tym zamiesz-
czono sześć przywilejów, w których król przyznaje takim wdowom 
lub potomkom poległych i zmarłych w Afryce rycerzy albo coroczne 
renty pieniężne, albo prawo do części dochodów z majątków ziem-
skich i miast królewskich pobieranych wcześniej przez nieżyjących 
już mężów i ojców (PMA: vol. 1, nr 39 z 17 lipca 1462 r., nr 152 z 10 
lipca 1484 r., nr 190 z 23 marca 1487 r.; vol. 2, nr 20 z 5 maja 1490 r., 
nr 47 z 22 kwietnia 1492 r.).

Poczucie dumy z zasług w wyprawach afrykańskich umacniały 
bulle papieskie oraz breve Sykstusa IV z 11 września 1481 r. przyzna-
jące odpust wszystkim, którzy w przyszłości umrą „w Zamku Mina 
w Etiopii” (PMA: vol. 1, nr 131 z 11 września 1481 r.).  Zurara opisał 
poselstwo Henryka Żeglarza wysłane do Rzymu w 1442 r. z prośbą 
o odpust dla odkrywców poległych w Afryce. Następnie przytoczył 
tekst bulli Eugeniusza IV z 19 grudnia 1442 r. przyznającej między in-
nymi ów odpust (Zurara–Soares: 99–101). Charles-Martial de Witte 
(1954: 441–445) informuje, że bulli tej w archiwach watykańskich nie 
odnalazł. Opublikował ją Levi Maria Jordão (1869–1873: vol. 1, 21). 
W 1442 r. Eugeniusz IV był wprawdzie zdetronizowany przez sobór 
w Bazylei, ale swą funkcję pełnił nadal.
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Śmierć Afrykanów Europejczycy odczuwali inaczej. Przede 
wszystkim była to śmierć „obcego”, „innego”. W pierwszej fazie od-
kryć to właśnie Portugalczycy zadawali ją częściej niż Afrykanie. 
Zabijanie przeciwników uważano wtedy w  Portugalii za dowód 
odwagi, zasługę i  honor. Śmierć Afrykanów z  punktu widzenia 
Europejczyków była anonimowa i zbiorowa. Musiała taką pozosta-
wać, gdyż Portugalczykom brakowało informacji o  przeciwniku, 
co umacniało wspomniane poczucie inności i obcości Afrykanów. 
W opisach podawano liczbę schwytanych niewolników, potem licz-
bę zabitych. Często konkretne dane liczbowe zastępowało stwierdze-
nie, że „zabito wielu”.

Zadanie śmierci nie było celem Portugalczyków, tylko sposo-
bem na przełamanie oporu Afrykanów. Zamierzano początkowo je-
dynie chwytać niewolników, ludzi żywych. Ale ze względu na rycerski 
charakter kroniki pojawiła się w niej pewna forma indywidualizacji 
śmierci Afrykanów. Dotyczyło to tych, którzy odważnie stanęli do wal-
ki o swoją rodzinę, ród lub wieś, którzy bronili swoich, okupując wła-
snym życiem czas potrzebny pozostałym do ucieczki. U Zurary mamy 
opisy pojedynków z  takimi dzielnymi Afrykanami – i  Azenegami, 
i Czarnymi. Oddawano honor ich bohaterstwu tym bardziej, że zabi-
cie takich przeciwników powiększało zasługę rycerzy portugalskich. 
Obserwując Afrykanów stających do boju w zorganizowany sposób, 
wyszukiwano wzrokiem ludzi lepiej uzbrojonych, mających postawę 
godną uwagi, wyraźnie cieszących się autorytetem. Właśnie ich sta-
rano się zaatakować i zabić w pierwszej kolejności, co było i taktyką 
walki, i swoistym uznaniem dla tych właśnie przeciwników.

Inaczej postępowali kupcy. Ca da Mosto zanotował: 

ponieważ udaliśmy się do tego kraju po to, aby zawrzeć z jego miesz-
kańcami pokój i przymierze oraz zdobyć ich przychylność, tego zaś nie 
osiąga się bronią ani siłą, lecz rozumem.

perche nui eramo lì conduti per voler tratar con el paexe bona paxe 
e concordia e tor da lor benivolentia, la qual se convegnia aquistar 
con inzegno e non per arme né per forza (Ca da Mosto–Leporace: 80;  
Ca da Mosto–Podróże: 56).
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Dlatego kupiec unikał walki, a  zaatakowany – starał się uciec. 
Walczył, gdy ucieczka była niemożliwa. W  starciu zbrojnym nad 
Gambią Wenecjanin, pomimo ferworu, uważnie obserwował zacho-
wanie Afrykanów, w tym ich reakcję na śmierć jednego z nich. Inny 
kupiec, Delafosse, podróżował dwadzieścia pięć lat później, gdy sto-
sunki z Afrykanami zostały już uregulowane. Chociaż obserwował 
nadal istniejące przypadki rabunków (Delafosse–Escudier: 34), sam 
nikogo nie napadł ani nie miał zamiaru zabić. Cel kupców był inny 
niż rycerzy, ale przede wszystkim obydwie grupy stosowały zupełnie 
odmienne metody działania.

O  stosunku Afrykanów do Europejczyków możemy sądzić po 
ich czynach. Znamy dwie typowe reakcje na niespodziewane na-
paści: ucieczka lub walka. Azenegowie z  saharyjskiego wybrzeża 
Afryki Zachodniej starali się przede wszystkim uciec przed napast-
nikami. Często mężczyźni stawiali czoła atakowi, by umożliwić ko-
bietom i dzieciom ucieczkę. Były to reakcje spontaniczne, niezorga-
nizowane, wynikające z doraźnie podejmowanych decyzji. Broniący 
się próbowali oczywiście zabić atakujących, ale ich możliwości mo-
żemy określić jako znikome. Różnica w  uzbrojeniu i  organizacja 
Portugalczyków dawały im ogromną przewagę nad Afrykanami. 
Z wydarzeń na wyspie Tider można wyciągnąć wnioski, że atako-
wani Berberzy podjęli po pewnym czasie decyzję o zorganizowanej 
walce. Zgromadzili kilkuset wojowników – być może zarówno ryba-
ków Azenegów, jak i nomadów z pustyni – i odnieśli zwycięstwo nad 
kolejnymi ekspedycjami portugalskimi, zabijając pewną liczbę na-
pastników. Nie znamy strat Berberów, ale pomimo zwycięstw mu-
siały być znaczne. Ponadto mobilizacja wszystkich sił mogła trwać 
krótko. Dlatego ludność wybrzeża nadal uciekała przed niebezpie-
czeństwem, Zurara wspomina nawet o wyludnieniu niektórych ob-
szarów (Zurara–Soares: 230, 241, 296, 322, 375–377).

W  przeciwieństwie do ludów wybrzeża saharyjskiego, żyją-
cych w  ramach organizacji rodowych i  segmentarnych, ludność 
Afryki Czarnej tworzyła (choć nie na wszystkich obszarach wybrze-
ża gwinejskiego) organizacje wodzowskie o  różnym stopniu cen-
tralizacji i wczesne państwa. W wielu wypadkach czarni Afrykanie 
reagowali na przybycie Portugalczyków od razu w  sposób zorga-
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nizowany. Celem było zabicie lub co najmniej przepędzenie przy-
byszów. Niektóre ludy, jak na przykład Wolofowie, Mandingowie, 
Akani – po kilkuletnim, a nawet krótszym okresie walk – zgadza-
ły się na rozpoczęcie kontaktów handlowych. Inne – wśród nich 
przede wszystkim Sererowie – bardzo długo odrzucały wszelkie pro-
pozycje handlu czy spotkań i walczyły zaciekle z przybyszami. Do 
tej postawy przyczyniły się nieprzychylne wieści o Portugalczykach 
rozgłaszane w Afryce. Z punktu widzenia Afrykanów należało przy-
byszów zabić, gdyż byli oni niebezpieczni i agresywni. W tej sytuacji 
stroną agresywną stawali się także Afrykanie. Europejczycy byli dla 
nich nie tylko obcy, lecz także potworni i źli. Wolę walki wzmagała 
sytuacja osadnicza w Afryce Czarnej. Gęstość i trwałość osadnictwa 
były tam większe niż na Saharze, ucieczka na inne obszary nie była 
wprawdzie wykluczona, ale pociągałaby za sobą konflikty z innymi 
ludami. Stąd zauważona przez autorów relacji, głównie przez Ca da 
Mosto, odwaga Afrykanów i ich nieustępliwość w walce.

Wiadomości o  reakcjach Afrykanów na śmierć swoich pobra-
tymców dostarcza nam Ca da Mosto, wnikliwy obserwator ludzi, 
z  którymi pragnął handlować. Afrykańskich wojowników cecho-
wała – zdaniem Wenecjanina – „pogarda dla śmierci”. Gdy jedne-
go z nich zabito strzałem z kuszy, pozostali oglądali niezwykły dla 
nich pocisk, a nie poległego (Ca da Mosto–Leporace: 83). Była to 
reakcja na śmierć w trakcie bitwy. Jednakże ogólna znajomość kul-
tur afrykańskich relatywizuje obserwację Ca da Mosto i każe odno-
sić ją do wojowników, a nie innych ludzi. W charakterystycznych dla 
tamtejszych społeczeństw wielkich rodzinach i rodach śmierć jedne-
go ich członka lub kilku z nich przeżywano bardzo głęboko. W kul-
turach tych przywiązuje się dużą wagę do kultu zmarłych przodków 
i  do więzi łączącej ich z  żyjącymi. Ludy afrykańskie przestrzegają 
licznych ceremonii dotyczących śmierci i pochówków. W przypadku 
walk między Europejczykami i Afrykanami w XV w. ciała tych dru-
gich pozostawały na polu bitwy. Po ustąpieniu lub odpłynięciu przy-
byszów miejscowa ludność mogła bez trudu zabrać je dla dokonania 
odpowiednich obrzędów pogrzebowych.

Zupełnie inna była sytuacja porwanych w  Afryce niewolni-
ków. Ich śmierć – na karaweli w drodze do Portugalii lub później, 
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w  Europie – następowała w  całkowitym oderwaniu człowieka od 
jego społeczności, była więc szczególnie samotna i tragiczna. 

Nie możemy zbadać wpływu śmierci Afrykanów na funkcjono-
wanie ich społeczności w Afryce. Możliwe są tylko hipotezy opar-
te na dedukcji. Prawdopodobnie nie tyle śmierć młodych wojowni-
ków, ale kobiet i dzieci była destrukcyjna dla lokalnych społeczności 
wielkorodzinnych, rodowych i wioskowych. Tym bardziej że stratą 
podobną do śmierci było porywanie ludzi w niewolę, ponieważ zni-
kali oni z własnej społeczności. Dotyczy to berberskich Azenegów 
oraz tych ludów murzyńskich, które żyły w ramach organizacji seg-
mentarnych, złożonych z niezależnych wiosek. Ubytek kilku, nawet 
kilkunastu osób był dla takich niewielkich społeczności katastrofą. 
Źródła potwierdzają to w odniesieniu do Azenegów. Niektóre ich te-
reny uległy wyludnieniu.

Śmierć wojowników w armiach wodzostw i wczesnych państw 
nie stanowiła natomiast zjawiska wyjątkowego. Była wręcz wpi-
sana w  metody działania tych organizacji. O  licznych i  krwa-
wych wojnach prowadzonych przez Afrykanów między sobą pisze  
Ca da Mosto, potwierdzają to również fragmenty kroniki Zurary  
(Ca da Mosto–Leporace: 47–48; Zurara–Soares: 536). Z tego powo-
du śmierć wojowników z armii wodzostw i państw można określić 
raczej jako zjawisko oczywiste. W  kulturach afrykańskich funkcje 
społeczne i obowiązki po poległym przejmowała jego wielka rodzina.

Wśród przyczyn śmierci Europejczyków w  okresie wczesnych 
wypraw do Afryki istniała jedna, która wynikała ze stosunków mię-
dzy Europejczykami, a  ze stosunkami europejsko-afrykańskimi 
wiązała się tylko pośrednio. Były to śmierci związane z karami dla 
osób łamiących portugalski, królewski monopol na handel z Afryką. 
Monopol ten wynikał z odkryć portugalskich, z pierwszeństwa do-
tarcia do Afryki. Został zatwierdzony przez bulle papieskie (PMA: 
vol. 1, nr 15, bulla Mikołaja V z  8 stycznia 1455 r., nr 16, bulla 
Kaliksta III z 26 lutego 1455 r., nr 20, bulla Kaliksta III z 13 marca 
1456 r., nr 129, bulla Sykstusa IV z 21 czerwca 1481 r.). Cudzoziemcy 
(jak Ca da Mosto) mogli legalnie udać się do Afryki tylko w służ-
bie Henryka Żeglarza, a po jego śmierci w służbie władców portu-
galskich. Poza monopolem ogólnym korona portugalska wprowa-
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dziła zakaz handlowania niektórymi towarami, na przykład bronią. 
Bardzo szybko pojawiły się próby łamania tych zakazów. Czyny takie 
karano konfiskatą towarów i śmiercią handlujących. Diogo Gomes 
podaje informacje o  pewnym kupcu, imieniem Prado, który han-
dlował w Afryce nielegalnie i został pochwycony. Przewieziono go 
do Portugalii, gdzie król skazał go na śmierć w  torturach (Gomes 
1959: 53, 55). Według Johna Blake’a był to kupiec kastylijski (Blake 
1967: 203).

Dokument królewski Dom Afonso z  6 kwietnia 1480 r. pole-
cał kapitanom portugalskich karawel chwytać nielegalnie handlują-
cych w Afryce i rzucać towary oraz załogi statków do morza (PMA:  
vol. 1, nr 115 z 6 kwietnia 1480 r.). Delafosse, kupiec z Brugii, miał 
więcej szczęścia. Złapano go – oraz załogi dwóch innych karawel por-
tugalskich, które także handlowały nielegalnie u wybrzeży Mina – nie-
co wcześniej, w styczniu 1480 r. Dlatego nie został on utopiony, tylko 
uwięziony. Kilka innych, ważniejszych osób z trzech pochwyconych 
karawel potraktowano podobnie. Resztę załóg i ludzi biedniejszych 
wsadzono na jedną ze zdobytych karawel, dano trochę wody i sucha-
rów, jeden żagiel, kotwicę i wysłano na morze. Oznaczało to prawie 
wyrok śmierci, ich szansa na uratowanie się była znikoma, ale wedle 
Delafosse’a zdołali powrócić. Sam kupiec zaś i kilka innych osób zo-
stali po pewnym czasie przewiezieni do Portugalii, osądzeni i skaza-
ni na powieszenie (Delafosse–Escudier: 28, 52–54). Nasz autor zdo-
łał jednak uciec.

Niekiedy przestępców naruszających monopol królewski lub za-
kazy handlu niektórymi towarami ułaskawiano, jak o tym świadczy 
dokument João II z 31 lipca 1490 r. Król darował karę śmierci nie-
jakiemu Afonso Rodriguesowi, skazanemu wcześniej za handel zło-
tem i niewolnikami w Sierra Leone (PMA: vol. 2, nr 29 z 31 lipca 
1490 r.).

Innym typem dokumentów, w  jakich zawarto informacje 
o  śmierci – w  ramach stosunków Europejczyków z  Afrykanami – 
są ułaskawienia osób, które zabiły swojego lub cudzego niewolni-
ka (PMA: vol. 1, nr 80 z 17 grudnia 1472 r., nr 186 z 24 stycznia 1487 r., 
nr 210 z 10 czerwca 1488 r., nr 211 z 10 czerwca 1488 r.). Jak się 
dowiadujemy, zarówno niewolnicy przebywający w  Portugalii, jak 
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i ci, którzy pozostawali w Afryce, byli chronieni prawem przed za-
bójstwem – czy to ze strony pana, czy osoby trzeciej. Bez względu 
na stopień tej ochrony i ułaskawienia winnych zabójstw istniała za-
sadnicza różnica między, przyjmowanym za oczywiste, zabijaniem 
Afrykanów w czasie najwcześniejszych wypraw a pewnym stopniem 
ochrony niewolnika już pochwyconego. Prawdopodobnie ochrona 
taka nie pojawiała się w momencie schwytania lub kupienia człowie-
ka, ale istniała od chwili jego chrztu. Chrzest przenosił go ze zbioro-
wości „obcych” i „innych”, co do której nie odczuwano zobowiązań, 
do społeczności „swoich”, której członkowie – nawet najniższej kon-
dycji społecznej – byli traktowani inaczej.

Jak się porozumiewali?

Wśród licznych przeszkód, od których przezwyciężenia zależał prze-
bieg i sukces wypraw odkrywczych do Afryki, istniał problem po-
rozumiewania się z  jej mieszkańcami. Gromadzenie informacji 
o  partnerze lub przeciwniku, próby nawiązania rozmowy, wymia-
na doświadczeń pojawiają się w każdym przypadku spotkania się lu-
dzi różnych kultur. W trakcie piętnastowiecznych odkryć dokony-
wanych w Afryce wyjątkowa trudność w kontaktowaniu się polegała 
na tym, że dochodziło do spotkania Europejczyków nie z  jednym, 
nieznanym partnerem, ale z licznymi ludami, różniącymi się kulturą 
i językiem. Na stosunkowo niewielkim odcinku afrykańskiego wy-
brzeża często zamieszkiwały bardzo liczne i  różne grupy etniczne. 
Wymagało to od odkrywców elastyczności w działaniu i gotowości 
do podejmowania ciągłego wysiłku.

W początkowym okresie wypraw porozumiewanie się z  Afryka-
nami uważano za problem techniczny i organizacyjny, nie budził on 
więc wielkich sporów. Był on jednocześnie na tyle ważny, by poświę-
cić mu jednak trochę uwagi. Stopniowo metody porozumiewania się 
z Afrykanami nabrały znaczenia ekonomicznego. Dzięki temu dys-
ponujemy zarówno wiadomościami zawartymi w  źródłach opiso-
wych, jak i dokumentami.
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W najwcześniejszych relacjach i kronikach nie ma jeszcze sche-
matów terminologicznych, są one żywym opisem pierwszych do-
świadczeń w  kontaktowaniu się Europejczyków z  Afrykanami. 
Wiadomości dotyczące naszego tematu są więc w kronikach i rela-
cjach stosunkowo wiarygodne. Trzeba jednak pamiętać, że w  źró-
dłach, którymi dysponujemy, spotykamy się częściej z opisem losu 
poszczególnych osób i  pojedynczych wypraw, a  rzadziej z  opisem 
systemu porozumiewania się tworzonego przez odkrywców. Dlatego 
próbę odtworzenia metody działania Europejczyków podejmiemy, 
wychodząc właśnie od zrelacjonowania działań poszczególnych lu-
dzi na kolejnych wyprawach. Następnie porównamy te jednostko-
we informacje z  fragmentami źródeł dotyczącymi funkcjonowa-
nia przemyślanego systemu tworzonego już za czasów Henryka 
Żeglarza.

W  źródłach europejskich znajdujemy nieliczne fragmenty 
świadczące o  tym, że również ze strony przeciwnej (lub raczej ze 
stron przeciwnych, afrykańskich, biorąc pod uwagę różnorodność 
grup etnicznych) starano się gromadzić wiedzę o przybyszach i zor-
ganizować porozumiewanie się z nimi. Dla XV w. brak jednak źró-
deł afrykańskich, które byłyby wystarczające do odtworzenia działań 
Afrykanów w tym zakresie. Skoro jednak mamy poświadczone prze-
kazywanie sobie wiadomości o  Europejczykach między Wolofami 
i Sererami oraz między Akanami a Mandingami, to możemy przy-
jąć, że co najmniej niektóre ludy afrykańskie przygotowywały się na 
przybycie Europejczyków, nawet zanim ci do nich dotarli. Chociaż 
ze względów źródłowych musimy pozostać przy badaniu metod po-
rozumiewania się stosowanych przez Europejczyków, wszelako czy-
nimy tak ze świadomością, że jest to tylko część interesującej nas 
rzeczywistości.

Przed zadaniem kontaktowania się z Afrykanami stawał każ-
dy z uczestników wypraw i każdy rozwiązywał je na swój sposób, 
zależnie od pomysłowości. Początkowo dominował język gestów. 
Jak się okazało, był on zrozumiały w zakresie spraw najprostszych 
również pomiędzy ludźmi zupełnie innych kultur, którzy spotka-
li się po raz pierwszy. Gesty należą więc do najgłębszej, wspólnej 
wszystkim ludziom sfery kontaktu. Nie mogły one jednak wystar-
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czyć w sytuacjach bardziej złożonych. Kierujący wyprawami starali 
się znaleźć skuteczniejsze metody porozumiewania, odpowiadają-
ce potrzebom. W  rezultacie już w  najwcześniejszych wyprawach 
brali udział tłumacze, a  mniej więcej od połowy XV w. zaczęła 
kształtować się wyspecjalizowana grupa ludzi służących odkryw-
com właśnie za tłumaczy.

Tłumacze

Pierwsze wyprawy portugalskie do Afryki miały charakter rycer-
skich podbojów (Mota 1946: 13–68, 273–326, 457–511; Małowist 
1963: 20–38; 1976a: 75–95). Jednakże nawet w sytuacji wywołanej 
starciami zbrojnymi pojawił się problem porozumiewania się z na-
padanymi Afrykanami – czy to dla zasięgnięcia języka, czy aby usta-
lić okup, czy też by skłonić jeńców do przyjęcia chrztu.

Z tego względu, gdy tylko było to możliwe, starano się posługi-
wać tłumaczami. Postępowano tak zresztą i wcześniej, w czasie re-
konkwisty i walk z Marokiem toczonych na terenie Afryki. W re-
zultacie długotrwałego sąsiedztwa istniała w Portugalii grupa ludzi 
znających język arabski. Tłumaczy tych starano się wykorzystać 
w  czasie wypraw odkrywczych. Problem porozumiewania się po-
dejmowali dotychczas na marginesie badań językoznawczych David 
Dalby i Paul Hair (1964; 1968; także osobno Hair 1966). O tłuma-
czach pisał Peter E. Russell (1995a, wyd. 1– 1980). W odniesieniu 
do większych obszarów dla XVI w. pisała o nich Dejanirah Couto 
(2003). Co charakterystyczne, kronikarze i autorzy opisów używali 
na określenie tłumacza słowa trusimão lub trusiman, pochodzące-
go z arabskiego tordjman, torgiuman. Poza cytowanym niżej Zurarą 
termin ten stosowali także Ca da Mosto oraz pochodzący z Moraw, 
ale piszący po portugalsku Valentim Fernandes (Ca da Mosto– 
–Leporace: 49–50, 77–78, 113; Ca da Mosto–Milanesi: 499–500, 
516, 525; Fernandes 1951: 26, 116 i nota 59). Z kolei Rui de Pina 
oraz João de Barros na określenie tłumacza używali słowa lingua 
(Pina 1950: 101; Barros–Cidade: 80, 82; patrz też Viterbo 1905: 496–
–497). Osób, które mogły sprostać takim obowiązkom, było jednak 
niewiele i tylko niektóre wyprawy miały je w swoim składzie. Poza 
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tym przydatność tłumaczy znających arabski okazała się ograniczo-
na, gdy odkrywcy napotkali ludy berberskie.

Dzięki kronice Zurary możemy – począwszy od lat 40. XV w. – 
poznać los kilku ludzi pełniących funkcję tłumacza i sposób, w jaki 
starano się korzystać z ich pracy. W 1441 r. w wyprawie Nuno Tristão 
i Antão Gonçalvesa brał udział niewolnik Infanta Henryka, zwany 
w  kronice Alarve, czyli Arab. Wyprawa dotarła nad Rio do Ouro, 
położoną w  połowie drogi między przylądkami Bojador i  Białym. 
Liczono, że Alarve zdoła nawiązać kontakt z Afrykanami. „Gdyby 
mogli porozumieć się – dodaje kronikarz – pomogłoby to bardzo 
w poznaniu sposobu postępowania i warunków życia ludzi tego kra-
ju”. Niestety język pierwszych wziętych do niewoli jeńców był inny, 
nie rozumieli oni arabskiego (Zurara–Soares: 90, „e que se se enten-
dessem, que aproveitaria muito para saber todo o estado e condições 
das gentes daquela terra”).

Po kilku dniach Tristão z  częścią załogi napadli znienacka na 
obozowisko koczowników, część z nich zabili, a dziesięciu wzięli do 
niewoli. Wśród jeńców znalazł się niejaki Adahu. Portugalczycy zo-
rientowali się, że jest to człowiek wysokiego rodu. Tłumacz Alarve 
próbował rozmawiać także z tymi nowymi jeńcami, lecz znowu bez 
rezultatu, gdyż, jak pisze Zurara, „język więźniów nie był mauryjski 
[czyli arabski – M. T.], tylko azeneski” (Zurara–Soares: 94, „porque 
a linguagem daqueles não é mourisca mas azeneguia”). O Adahu pi-
sał także Gomes: „pochwycili trzydzieścioro […] mężczyzn i kobiet 
[…], pomiędzy którymi ujęli pewnego starszego i czcigodnego męża 
o imieniu Adahu” (Gomes 1959: 19, „ceperunt tredecim […] homi-
nes et mulieres […] inter quos acceperunt quendam senem et re-
verendum virum nomine Adahu” Gomes 1959: 19). Azenegowie 
(Znaga) byli Berberami, część z nich zajmowała się koczowniczą ho-
dowlą, a część rybołówstwem. Jedynie Adahu rozumiał, co do nie-
go mówi Alarve, i odpowiadał – choć z trudem – na pytania. Było to 
jednak za mało, by nawiązać kontakty z miejscową ludnością.

Wysłano więc na ląd tłumacza Alarve i jedną z wziętych do nie-
woli kobiet. Mieli oni dotrzeć do jej współplemieńców i  zapropo-
nować wykupienie jeńców lub nawet przystąpienie do handlu. Po 
dwóch dniach z  głębi lądu przybył na wybrzeże oddział stu pięć-
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dziesięciu pieszych i  trzydziestu pięciu jeźdźców dosiadających 
koni i  wielbłądów. Lecz ludzie ci nie mieli zamiaru pertraktować 
lub handlować z  Portugalczykami (czemu zresztą trudno się dzi-
wić), a  zorganizowali na przybyszów zasadzkę. Europejczycy byli 
jednak ostrożni, ostrzegł ich poza tym Alarve, znajdujący się wśród 
Afrykanów. W  rezultacie nic z  tej próby nawiązania kontaktu nie 
wyszło, tyle że nieszczęsny Alarve został uprowadzony w nową nie-
wolę (Zurara–Soares: 95–96). 

Portugalczycy powrócili do swego kraju, zabierając porwanych 
jeńców, a wśród nich owego „szlachcica” Adahu. Liczono, że może 
on, znający miejscowe warunki i  język berberski, posłuży w przy-
szłości za tłumacza, a  jego ranga społeczna ułatwi mu wykonanie 
zleconego przez Portugalczyków zadania. Język jeńców nie był zro-
zumiały dla „innych Maurów”, którzy jako wolni lub niewolnicy żyli 
w Portugalii. Adahu został więc dobrze przyjęty i szczodrze obda-
rowany przez Infanta. Stopniowo nauczył się języka portugalskiego. 
Właśnie od Adahu i od kilku innych jeńców książę Henryk i jego oto-
czenie otrzymali pierwsze wiadomości o wnętrzu Afryki Zachodniej 
(„Ainda que a linguagem daqueles presos não pudesse ser entendi-
da por nenhuns outros mouros que em esta terra estivessem, ora fos-
sem forros ou cativos, bastou, para começo, o aquele cavaleiro, que 
Antão Gonçalves trouxera, soube dizer. Pelo qual o Infante foi em 
conhecimento de mui grande parte das coisas daquela terra onde ele 
morava” – Zurara–Soares: 99; podobnie Gomes 1959: 19–21). O pro-
wadzeniu wywiadów wśród jeńców porwanych w Afryce pisał rów-
nież Hieronim Münzer (1854: 351; Russell 1995a: 11).

Opowieść o dalszych losach Adahu zaczyna Zurara od stwier-
dzenia:

jak wiecie, każdy jeniec odczuwa naturalne pragnienie bycia wolnym, 
a pragnienie to jest tym silniejsze, gdy rozum lub szlachetne urodzenie 
cechują tego, kogo los zmusił do życia w zależności.

Como sabeis, naturalmente todo preso deseja ser livre, o  qual dese-
jo tanto é major quanto a razão ou nombreza mais abastaque, por for-
tuna, se acertou de viver em sujeição alheia (Zurara–Soares: 103–104).
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Dlatego Adahu, chociaż żył w dostatku, pragnął odzyskać wol-
ność. Nieustannie prosił Antão Gonçalvesa, aby odwieziono go do 
kraju rodzinnego. Obiecywał dać za siebie pięciu–sześciu murzyń-
skich niewolników. Mówił ponadto, że wśród dziesięciu jeńców jest 
jeszcze dwóch, którzy chętnie zapłacą okup. Gonçalves liczył więc 
na co najmniej dziesięciu nowych niewolników, w zamian za trzech 
uwolnionych. Henryka Żeglarza przekonano do takiej wymiany ar-
gumentem, że lepiej jest ochrzcić dodatkowych dziesięciu ludzi, za-
miast ograniczyć się do trzech.

Karawele ruszyły w 1443 r. i dotarły do miejsca, z którego przed 
dwoma laty porwano jeńców. Adahu miał służyć za tłumacza i or-
ganizatora handlu między obiema stronami. W podarowanym mu 
pięknym stroju zszedł na ląd i  zniknął na zawsze. Musiał jednak 
uprzedzić swoich współplemieńców o  przybyciu Portugalczyków, 
gdyż po kilku dniach pojawili się oni na wybrzeżu, aby wykupić pozo-
stałych jeńców. Rozmawiano z nimi dzięki Martinowi Fernandesowi, 
jednemu z  członków załogi, który w  Portugalii pełnił funkcję alfa- 
queque, czyli urzędnika zajmującego się wykupem jeńców chrześci-
jańskich z niewoli arabskiej, i oczywiście znał język arabski. I – jak za-
uważa Zurara – „ludzie ci rozumieli, co do nich mówił, podczas gdy 
Alarve, o którym pisano poprzednio, choć był Maurem z urodzenia, 
znalazł tylko jedną osobę, z którą mógł się porozumieć” (Zurara– 
–Soares: 106).

Możemy się domyślać, że gdy Alarve próbował rozmawiać, kon-
takt był przymusowy i  przypadkowy i  dlatego zabrakło Berberów, 
którzy umieli lub po prostu chcieli rozmawiać. Natomiast koczow-
nicy wezwani przez Adahu przyjechali specjalnie, aby wykupić swo-
ich pobratymców, przygotowali się więc do rozmów, dowiedzieli od 
Adahu o  możliwości porozumienia się po arabsku i  wysłali ludzi 
znających ten język. Widzimy, jak wiele zależało od zamiarów strony 
afrykańskiej. Po złożeniu okupu obie strony zaczęły handlować. Ale 
Adahu nie pojawił się nigdy, „nie dotrzymał słowa, niepomny – jak 
oburzał się Zurara – na dobrodziejstwa, których doznał” (Zurara– 
–Soares: 107, „o mouro cavaleiro nunca tornou a satisfazer a sua me-
nagem, nem tão pouco se lembrou do beneficio”).
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Ucieczka Adahu nie była odosobniona. W 1444 r. Gonçalo da 
Sintra, żeglujący do Przylądka Białego i  wyspy Arguim, miał cen-
nego niewolnika – tłumacza, chłopca, z  pochodzenia Azenega (czyli 
Berbera), który świetnie poznał język portugalski. Infant, powie-
rzając chłopca dowódcy wyprawy, nakazał szczególnie o niego dbać 
i strzec go, aby nie uciekł. Azeneg zdołał jednak uśpić czujność za-
łogi i wykorzystując niedbalstwo strażnika, zbiegł do swoich. Od tej 
chwili członkowie wyprawy porozumiewali się z napotkanymi ludź-
mi przy pomocy gestów, podobnie jak podczas kilku następnych wy-
praw, o których wspomina Zurara (Zurara–Soares: 157–158, 212–213).

W latach 40. pierwsze próby posłużenia się tłumaczami w kon-
taktach z ludnością pustynnego wybrzeża Afryki Zachodniej przy-
niosły raczej niepowodzenia. Składało się na to kilka przyczyn. 
Przede wszystkim dysponowano bardzo niewielką liczbą tłuma-
czy. Początkowo pochodzili oni z Portugalii i mówili językiem arab-
skim, jednakże był on znany tylko niektórym, lepiej wykształconym 
Berberom. Zresztą część jeńców mogła udawać, że nie rozumie, co 
się do nich mówi po arabsku, nie chcąc ułatwiać sytuacji najeźdź-
com. Bardzo szybko okazało się więc, że w kontaktach z Afrykanami 
lepsze rezultaty dawało korzystanie z  usług tłumaczy pochodze-
nia miejscowego, którzy mówili językiem berberskich Azenegów. 
Rekrutowano ich spośród jeńców przywiezionych do Portugalii 
i  tam nauczonych języka portugalskiego. Jednakże gdy próbowa-
no posłużyć się jeńcami – tłumaczami znającymi język berberski – 
trudno było liczyć na ich lojalność. Tłumacze ci w pierwszych la-
tach odkryć uciekali, kiedy tylko nadarzyła się im okazja, „niepomni 
na dobrodziejstwa, których doznali”. Dobrobyt nie równoważył 
im bowiem utraty wolności, życie wśród obcych było cierpieniem, 
a  pragnienie powrotu do własnego kraju i  ludu trwało przez dłu-
gie lata. Główną przyczyną niepowodzeń w próbach porozumiewa-
nia się z Afrykanami był sposób działania pierwszych odkrywców. 
Portugalczycy zaczynali od napaści, brania jeńców, zabijania opor-
nych. Dopiero później próbowali kontaktować się z  miejscowymi 
przy pomocy niewolników. Napotykali wtedy opór, obawy, nieuf-
ność, wrogość, chęć odbicia jeńców i pragnienie zemsty, co stanowi-
ło zrozumiałą reakcję na krzywdy i gwałt.
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Już w  czasie tych pierwszych, burzliwych kontaktów zdarzały 
się sytuacje, w których ciekawość przeważała nad obawą, potrzeba 
zdobycia informacji nad nieufnością i wrogością, co opiszę w dal-
szej części książki.

W wyprawie Antão Gonçalvesa i innych dowódców nad Rio do 
Ouro, którą datuje się na okres między 1444 a 1446 r., znowu uczest-
niczyli tłumacze. Wysłano ich na brzeg, lecz nie zdołali namówić ni-
kogo do pertraktacji i handlu. Na okręt przybył tylko jeden sędzi-
wy człowiek i prosił, aby zabrać go do Portugalii. Tak też uczyniono, 
Henryk Żeglarz przyjął go dobrze, obdarował i odesłał do Afryki. 
Co więcej, Portugalczyk João Fernandes udał się do obozu koczow-
ników, aby zebrać o  nich wiadomości (Zurara–Soares: 169–170). 
O nieznanym z imienia Berberze i o Fernandesie pisali między inny-
mi Marian Małowist (1969a: 131), José Gentil da Silva (1987: 189– 
–190) i Peter Russell (2001: 203–206).

João Fernandes po powrocie opowiadał o  swoich doświadcze-
niach, podał nazwy niektórych oaz, wiadomości o pustyni, o szla-
kach karawan, towarach, którymi handlowano (Zurara–Soares: 
189–192, 196, 445–450). O tym, czy nauczył się miejscowego języka, 
kronikarz nic nie napisał, nie jest to jednak wykluczone, sądząc po 
przebiegu jego wyprawy.

Zurara, opisując kilka przypadków dobrowolnego udania się 
do strony przeciwnej, wyraźnie wskazuje na wyjątkowy, jednostko-
wy charakter takich wydarzeń. Wzajemne poznawanie się jednak 
postępowało, szczególnie po 1447 r., gdy Portugalczycy rozpoczęli 
budowę zamku i  faktorii na wyspie Arguim. W końcu lat 40., gdy 
karawele wracały z wybrzeża Afryki Czarnej i zatrzymywały się na 
Arguim, by dokonać wymiany, kontakty z  tamtejszymi Berberami 
stały się rutyną (Zurara–Soares: 368, 498; Monod 1983; Małowist 
1969a: 162, 165, 275–296). Tak więc na przejście od napaści i wrogo-
ści do znajomości partnera potrzebowano około 7–8 lat.

Jeszcze nie przełamano trudności nawiązywania kontaktów 
z Berberami, gdy karawele portugalskie ominęły pustynne wybrzeże 
Afryki Zachodniej i dotarły do ujścia Senegalu. W 1445 r. Dinis Dias 
opłynął Przylądek Zielony. Tereny między Senegalem a przylądkiem 
były gęsto zaludnione. Portugalczycy zetknęli się tam z państwami 
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ludu Wolofów (Zurara–Soares: 175–176, 535–536; Gomes 1959: 25; 
Ca da Mosto–Leporace: 41–42; Mota 1946: 303 i nn.).

Pierwsze próby nawiązania kontaktu z Wolofami skończyły się 
niepowodzeniem (Zurara–Soares: 176–177). Gdy Gomes Pires po-
lecił położyć na brzegu ciasto, lustro i  kartę papieru z  narysowa-
nym krzyżem, aby przyciągnąć uwagę Wolofów, ci – po oddaleniu 
się Europejczyków – rozbili i  rozerwali te przedmioty na strzępy 
(Zurara–Soares: 244, 255–258, 340–343, 365–366). Diogo Gomes 
wspominał:

Ludzie ci byli całkiem czarni, chrześcijanie dawali im znaki pokoju, ale 
oni ich nie rozumieli […] [a gdy pokazano im towary –] przyjmowali 
je, ale nie chcieli rozmawiać.

„Et gens illa erat tota nigra et christiani faciebant signa pacis, et illi non 
intellexerunt” – „receperunt nolentes loqui” (Gomes 1959: 25).

O porozumieniu się ani o handlu nie mogło być mowy.
Natomiast załoga karaweli João Gonçalvesa Zarco (Zargo), któ-

ra dotarła nad Senegal jako następna, zdołała gestami (bo nie mia-
ła tłumacza) nakłonić załogę jednego z otaczających okręt czółen do 
wejścia na pokład. Dano Murzynom pić, pokazano karawelę. Gdy 
jednak po tym pierwszym, pokojowym zbliżeniu podpłynęło do ka-
raweli więcej czółen, doszło do walki (Zurara–Soares: 433–437).

Przełamanie nieufności po początkowych napaściach oka-
zało się trudne. Przekonał się o  tym znany nam już duński rycerz 
Valarte, który w 1447 r. udał się za zgodą Infanta Henryka do Afryki. 
Wyprawa była dobrze przygotowana, miała dwóch tłumaczy, jeń-
ców porwanych wcześniej u  Wolofów i  wyuczonych w  Portugalii. 
Postępowano więc podobnie jak wśród Berberów. Po dwóch latach 
od pierwszych kontaktów z Wolofami i od wzięcia pierwszych jeń-
ców przygotowano spośród nich kilku tłumaczy. Portugalczycy wie-
dzieli już, że Wolofowie mają własną organizację państwową i że na-
leży dążyć do kontaktu z „królem tego kraju”. Infant dał Valartemu 
list do miejscowego władcy. Chociaż rycerz dotarł prawdopodobnie 
aż do rzeki Salum i do żyjących tam Sererów, południowych sąsia-
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dów Wolofów, kwalifikacje tłumaczy były wystarczające do rozpo-
częcia rozmów. 

Początek wyprawy był więc pomyślny. Chociaż Sererowie od-
mówili wymiany zakładników jako gwarancji pokoju, zaczęto han-
dlować. Miejscowy naczelnik o imieniu Guitenya wysłał na karawelę 
jednego ze swoich ludzi. Rozmawiano przez tłumaczy, przetłuma-
czono mu list Infanta do zwierzchniego władcy tego ludu. Wysłannik 
zawiadomił, że władca ten, o tytule boor, chwilowo prowadzi wypra-
wę wojenną i trudno się z nim skontaktować. Pytany – odparł, że sie-
dziba tego władcy znajduje się o sześć–siedem dni drogi w głąb lądu. 
Były to już prawdziwe negocjacje. Wysłannik powrócił z karaweli na 
ląd z ustną misją od Portugalczyków i z listem, który miał pokazać 
i zrelacjonować swemu zwierzchnikowi.

Następnie goszczono na karaweli Guitenyę, rozmawiano z  nim,  
ucztowano i  handlowano. Pewnego razu ten sprzyjający Portugal-
czykom naczelnik udał się na poszukiwanie kości słoniowej, którą od-
krywcy pragnęli kupić. Chwilową przewagę wśród Afrykanów zdo-
byli przeciwnicy kontaktów z  Portugalczykami. Nieświadom tego 
Valarte w tym właśnie czasie zaryzykował i z załogą niewielkiej łodzi 
popłynął do brzegu. Jeden z tłumaczy, o imieniu Afonso (był więc 
w Portugalii nie tylko wyuczony języka, ale i ochrzczony), wyskoczył 
z łodzi ku brzegowi. Była to prawdopodobnie jeszcze jedna ucieczka 
tłumacza. Właśnie ten gest stał się ostatecznym impulsem do ataku. 
Valarte i jego ludzie zginęli (Zurara–Soares: 533–543; Gomes 1959: 31).

Tak oto w wypadku nawiązywania kontaktów z Sererami powtó-
rzył się schemat napaści, porwań, przyuczania jeńców do roli tłuma-
czy, ucieczek niektórych z nich, wreszcie pierwszych wizyt i rozmów 
oraz ryzyka z nimi związanego (Zurara–Soares: 551).

W  przeciwieństwie do Sererów stosunki Portugalczyków 
z Wolofami ułożyły się lepiej. Przejście od walk do ustalenia stałych, 
pokojowych kontaktów trwało, podobnie jak z  Berberami, około 
siedmiu–ośmiu lat. Gdy bowiem w 1454 r. przebywał u Wolofów Ca 
da Mosto, sytuacja była już całkowicie uregulowana.

Przede wszystkim na każdej karaweli należącej do ekspedy-
cji kierowanej przez Ca da Mosto znajdowali się tłumacze. Dzięki 
nim rozmowy z  Wolofami prowadzono bez trudu. Zaufanie było 
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już wtedy obustronne, składano sobie wizyty bez obawy i  bez 
wymieniania zakładników. Kupiec awansem przekazał towary  
wolofskiemu władcy Kaioru Budomelowi (o  którym wiedział już 
sporo od Portugalczyków), a po spodziewaną zapłatę pojechał w głąb 
lądu do jego rezydencji. Prowadził z tym władcą przy pomocy tłuma-
czy długie rozmowy (Ca da Mosto–Leporace: 56–59; Ca da Mosto– 
–Milanesi: 499–500). Można było ich posyłać na ląd samych, bez 
obawy, że uciekną (Gomes 1959: 25, 37, 39). Prawdopodobnie zo-
staliby w takim wypadku pochwyceni przez Afrykanów i zwróceni 
właścicielom. Wolofom zależało bowiem, tak jak Portugalczykom, 
na sprawnym przebiegu handlu.

Wedle relacji Ca da Mosto – w  czasie, gdy odbywał on swoje 
podróże, wykształcił się już system przygotowywania, zatrudnia-
nia i wynagradzania tłumaczy. Było ich już wystarczająco wielu, aby 
znajdowali się na każdym statku. Trzeba jednak pamiętać, że eks-
pedycja Ca da Mosto została wyjątkowo dobrze przygotowana, bo 
Infantowi Henrykowi szczególnie zależało na wykorzystaniu kupiec-
kich kwalifikacji Wenecjanina. Być może inne wyprawy tak wielu 
tłumaczy nie miały.

Podobnie jak poprzednio u  Berberów tłumacze wywodzili się 
z  niewolników porwanych lub kupionych u  Wolofów, ochrzczo-
nych i wyuczonych w Portugalii. Byli to niewolnicy cenni i drodzy. 
Właściciele wynajmowali ich poszczególnym wyprawom w zamian 
za zobowiązanie, że po powrocie otrzymają po jednym niewolniku 
za pracę każdego tłumacza. Przyjęto ponadto zasadę, że jeśli tłumacz 
przyczynił się do nabycia dla swojego pana czterech niewolników, 
wykupywał się tym sposobem z  niewoli. Przypadki takie zdarzały 
się zdaniem Ca da Mosto dosyć często (Ca da Mosto–Leporace: 78; 
Ca da Mosto–Milanesi: 516). O kształceniu tłumaczy i  informato-
rów rekrutowanych na rozkaz króla spośród niewolników porywa-
nych w Afryce pisał w końcu XV w. niemiecki podróżnik Hieronim 
Münzer (1854: 351, „Informatus igitur Rex hos nigros fecit discere 
linguam Portugaliae […]”). Potwierdza to pochodzący z początku 
XVI w. opis Valentima Fernandesa (1951: 26). 
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System kształcenia, a następnie wypożyczania za opłatą tłuma-
czy opisany przez Ca da Mosto poświadczają dokumenty portugal-
skie i kastylijskie.

W 1475 r. został zawarty w Sewilli kontrakt między Sanchem de 
Muñón, właścicielem niewolnika o imieniu Pedro Muça, a Rodrigiem 
Alvaresem, który zamierzał udać się do Gwinei, oraz dwoma inny-
mi mieszkańcami Sewilli, wspólnikami Alvaresa. Pedro Muça miał 
służyć za tłumacza, a jego właściciel miał za tę pracę otrzymać jako 
wynagrodzenie jednego niewolnika lub jedną niewolnicę, do wybo-
ru spośród tych wszystkich, którzy zostaną przywiezieni z  wypra-
wy. Temu podstawowemu warunkowi towarzyszyło wiele dodatko-
wych zastrzeżeń i punktów umowy. Gdyby bowiem z wyprawy nie 
przywieziono żadnego niewolnika, wypożyczający powinien zapła-
cić właścicielowi tłumacza dwanaście tysięcy maravedis, czyli rów-
nowartość niewolnika. Gdyby zaś tłumacz umarł, zginął lub uciekł 
w czasie wyprawy – wypożyczający go miał zapłacić piętnaście ty-
sięcy maravedis. W  wypadku zaginięcia karaweli lub jej powrotu 
po czasie późniejszym niż półtora roku – opłaty miały być podwo-
jone i  uiszczone przez dwóch pozostałych uczestników kontraktu. 
Po szczęśliwym powrocie opóźnionej karaweli nadpłata powinna 
być jednak zwrócona. Ponadto tłumacz Pedro Muça miał za swoje 
usługi dostać pięćdziesiąt maravedis na zakup ubrania (PMA: vol. 1,  
nr 95 z  10 października 1475 r.). Przewidywanie najróżniejszych 
możliwych wydarzeń i wariantów umowy, drobiazgowość zapisów 
oraz wpisanie jej do protokołów notarialnych miasta świadczą o du-
żej wprawie w  zawieraniu takich kontraktów. Dodatkową okolicz-
nością jest czas, w którym umowa została zawarta. W 1475 r. trwa-
ła wojna portugalsko-kastylijska i kupcy oraz żeglarze z Kastylii nie 
respektowali w związku z tym portugalskiego monopolu na handel 
z Afryką.

Z kolei z 1477 r. pochodzi dokument Dom João przyszłego kró-
la Portugalii, będący aktem wyzwolenia niewolnika João Garrido. 
Należał on do kupca zwanego Gonçalo Toscano, mieszkańca Lagos. 
Wspomniany niewolnik przyniósł swemu panu liczne korzyści, gdy 
jako tłumacz uczestniczył w wielu wyprawach do Gwinei, skąd po-
chodził (PMA: vol. 1, nr 101 z 18 sierpnia 1477 r.).
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Jak z  tego wynika, tłumacze byli niewolnikami bardzo warto-
ściowymi. Nic dziwnego, że dbano o nich i starano się nie narażać ich 
na ryzyko. Zresztą w kraju Wolofów, do którego dotarł Ca da Mosto, 
tego ryzyka już nie było. Ale flotylla przez niego dowodzona popły-
nęła na południe, ku terenom nad ujściem rzeki Salum, zasiedlonym 
przez lud Sererów znany nam już z zabicia rycerza Valartego. Tam 
postanowiono wysłać na ląd jednego z tłumaczy, ale żaden z dowód-
ców karawel nie kwapił się oddać swojego. Obawiano się o życie wy-
słannika, gdyż jego śmierć mogła ograniczyć skuteczność działania 
kupców, a  po drugie – jak wiemy z  cytowanego wyżej dokumen-
tu – wiązałaby się ze znaczną stratą finansową. Urządzono więc lo-
sowanie i  tak wskazanego tłumacza wysadzono na brzeg. Miał się 
dowiedzieć jak najwięcej o kraju nad Salum, o tamtejszych ludach, 
ewentualnie o  miejscowym władcy, pytać o  złoto i  o  inne towary. 

Gdy tylko (tłumacz) stanął na lądzie – wspominał Ca da Mosto – wy-
szło mu naprzeciw wielu miejscowych Murzynów, którzy spostrzegł-
szy zbliżające się statki, ukryli się w lesie i czekali tam w pogotowiu ze 
strzałami, łukami i inną bronią, aż ktoś z nas zejdzie na brzeg. Podeszli 
do tłumacza i coś do niego przez chwilę mówili […], a potem z wście-
kłością rzucili się na niego, zadając mu ciosy krótkimi mauryjskimi 
szablami, i zabili tak szybko, że ludzie z łodzi nie zdołali mu przyjść na 
ratunek.

Onde, essendo dismontato in terra […] subito vente al predito truci-
man molti Negri del paexe, i quali haveano visto i navalli, ierano redu-
ti a la marina con archi e sagite e arme, e stavano cossi inboscadi per 
azoner algun de nui in terra. E vegunti a lui, li parlano per um pocho 
de spacio; […] salvo che con furia comenziano a ferir questo truciman 
nostro negro con algune spade moresce […] e brevemente lo amazare-
no, che quelli de la barcha non lo pote sochorer (Ca da Mosto–Lepora-
ce: 78; Ca da Mosto–Milanesi: 516; Ca da Mosto–Podróże: 55).

Przerażeni kupcy odpłynęli z tego miejsca, pożeglowali na południe 
i dotarli do wybrzeża leżącego na północ od ujścia Gambii. Pierwsze 
zetknięcie się z tamtejszymi mieszkańcami, być może także Serera-
mi, było również nieudane, chociaż miejscowi rozumieli tłumaczy, 
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krzyczących do nich z karawel i wzywających do pokojowego han-
dlowania. W odpowiedzi Afrykanie, których czółna otaczały kara-
wele, odkrzyknęli, że zabiją każdego, kto do nich przybędzie (Ca da 
Mosto–Milanesi: 520–521; Ca da Mosto–Leporace: 85). 

W trakcie drugiej wyprawy w 1456 r. Ca da Mosto i Antoniotto 
Usodimare dotarli w służbie Henryka Żeglarza ponownie do ujścia 
Gambii i popłynęli w górę rzeki. Tamtejsi ludzie nie rozumieli tłu-
maczy, lecz gdy pokazywano im z pokładów karawel tkaniny i inne 
przedmioty, pojęli intencje kupców. Gdy ośmielone załogi czółen 
zbliżyły się do karawel, znalazł się jeden człowiek, który tłumaczy 
rozumiał, a nawet wszedł na pokład. By go zjednać, podarowano mu 
trochę drobiazgów. Z rozmowy wynikało, że pan tego ludu zwał się 
Forosangoli (także w wersji Farisangul), a inny Batimansa. Wiemy, 
że faran i mansa są to tytuły naczelnika i władcy w  języku mande 
(Monteil 1929; Konare 1981).

Postanowiono nawiązać kontakt z  Batimansą, wysłano na ląd 
tłumacza z  owym odważnym Murzynem, który wszedł na pokład 
karaweli. W  rezultacie handlowano potem przez jedenaście dni, 
a  na karawelę przychodziło codziennie tylu miejscowych i  tak się 
o wszystko dowiadywali, że stało się to dla Europejczyków męczące. 
Jak widać, wielką siłę przyciągania miała nie tylko wymiana towa-
rów, lecz także ciekawość. Rozmawiano z miejscowymi różnie, chy-
ba jednak przeważnie na migi, bo jak zanotował Ca da Mosto, byli 
to ludzie „mówiący różnymi językami” (Ca da Mosto–Milanesi: 525, 
527–528; Ca da Mosto–Leporace: 97–101, 110, „E a  questomodo  
havevemo ogni di zente nova a le caravelle, e de diversi lenguazi”).

Następnie karawele popłynęły do ujścia Casamansy. Tłumacze 
wysłani na ląd powrócili z wiadomością o nazwie rzeki i o tym, że 
miejscowy władca właśnie wojuje. Do rozpoczęcia handlu lub dłuż-
szych rozmów nie doszło. Po dopłynięciu do ujść rzek Cacheu, 
Mansoa i Geba (na terenie współczesnej Gwinei Bissau),

pragnąc się czegoś dowiedzieć o tych ludziach, poleciłem tłumaczom 
nawiązać z nimi rozmowę, ale żaden z nich nie był w stanie zrozumieć, 
co oni mówią […]. Wnosząc z tego, że znaleźliśmy się w całkiem no-
wym kraju – pisał Ca da Mosto – gdzie żadne porozumienie nie będzie 
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możliwe, uznaliśmy […], że nic po nas, gdyż odtąd będziemy spotykać 
coraz to nowe narzecza, postanowiliśmy [więc] wracać.

Unde io desideroso de intender questa generation, li fixi parlar a li mei 
trucimani, di quali mai algun di lor pote intender cossa che li disseseno 
[…] diché, vedando nui questo, che ieremo in paexe nuovo e che non 
podevemo esser intessi, concludes semo che ‘l passar piu avanti era su-
perfluo, perché zudigavemo di atrovar sempre piu novi lenguazi, […]  
e cossi determinassemo de tornar indredo (Ca da Mosto–Leporace: 113; 
Ca da Mosto–Milanesi: 534; Ca da Mosto–Podróże: 7).

Ca da Mosto doświadczył więc w  czasie drugiej podróży tego, co 
w porozumiewaniu się z Afrykanami było dla Europejczyków naj-
większym problemem – wielości napotkanych grup etnicznych i ję-
zykowych. Praktyka Wenecjanina i innych odkrywców dowiodła, że 
w tej sytuacji trzeba wybierać partnerów rokujących największe na-
dzieje, czy to ze względu na towary, którymi dysponowali, czy ze 
względu na Afrykanów mających władzę w organizacjach politycz-
nych ułatwiających utrzymywanie stosunków handlowych i  poli-
tycznych.

Na te właśnie przeszkody językowe natknął się żeglujący w 1460 r. 
na wybrzeże dzisiejszego Sierra Leone i  Liberii Pedro de Sintra. 
Tłumaczy z jego karaweli nikt nie rozumiał. Ale ciekawość spowo-
dowała, że nad rzeką Moa (dziś w Liberii) trzech Afrykanów weszło 
na pokład. Nawiasem mówiąc, zdumiewa liczba takich śmiałków, za-
wsze znalazł się ktoś, kto z chęci poznania ryzykował życie lub wol-
ność. Dwóch z tej trójki wypuszczono, a jednego zatrzymano i zawie-
ziono do Portugalii. Wypełniono w ten sposób polecenie króla,

który życzył sobie, aby w wypadku gdy tłumacze nie byli w stanie po-
rozumieć się z mieszkańcami, perswazją lub siłą zmusili kilku do uda-
nia się do Portugalii. Tam spodziewano się […] porozumieć przy po-
mocy tłumaczy […], albo z biegiem czasu nauczyć porwanych mówić 
[po portugalsku].

El qual (signor re) li comisse […] se per aventura non fosseno intes-
si da quelle generation, che se inzegnasseno de menarli algun de quelli 
Negri del paexe, o per amor o per forza, per poder intender de lui con 
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tempo, o per via de trucimania […], o per spatio de tempo che lo impa-
rasse a parlar (Ca da Mosto–Leporace: 125; Ca da Mosto–Milanesi: 541; 
Ca da Mosto–Podróże: 80).

Jak z  tego wynika, systematycznie stosowano sprawdzony wcześ-
niej w kontaktach z Berberami oraz z Wolofami (i prawdopodob-
nie z Mandingami) system kształcenia pierwszych tłumaczy spośród 
jeńców.

Jeńca porwanego nad rzeką Moa nikt w  Portugalii zrozumieć 
nie mógł, w końcu zdołała się z nim porozumieć pewna czarna nie-
wolnica jednego z  lisbońskich mieszczan, sama również pocho-
dząca z dalekich krajów. Nie znała ona jego języka, lecz rozmawiali 
jakimś innym, którym obydwoje władali. Widać z  tego, ile starań 
wkładano w Portugalii w znalezienie rozmówcy dla takiego porwa-
nego niewolnika. Wspomnianego człowieka król po przesłuchaniu 
obdarował i odesłał do Afryki (Ca da Mosto–Milanesi: 542; Ca da 
Mosto–Leporace: 126). Lecz ten akurat wysiłek nie przyniósł korzy-
ści, gdyż po śmierci Henryka Żeglarza na pewien czas wyprawy do 
Afryki wstrzymano.

W  każdym razie zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, 
że Portugalczycy już w czasie pierwszych odkryć stworzyli system 
kształcenia tłumaczy i że w wyniku ich starań powstała w Portugalii 
grupa ludzi zajmująca się stale tłumaczeniem i uczestnicząca w wy-
prawach do Afryki. W skład tej grupy wchodzili prawie wyłącznie 
niewolnicy nauczeni języka w Portugalii i w późniejszych dziesięcio-
leciach XV w. najczęściej tam ochrzczeni. Po początkowych uciecz-
kach tłumaczy przymuszanych do pełnienia funkcji, od lat 50. lu-
dzie ci, bardziej liczni, zaakceptowali w większości swój los. Powstał 
też system wypożyczania tłumaczy przez właścicieli za określoną 
umownie opłatą. Posiadanie niewolnika mającego takie kwalifika-
cje było bardzo dochodowe. Niektórzy tłumacze zdołali uzyskać wy-
zwolenie lub się wykupić i działać jako ludzie wolni. Od tej chwili 
wynagrodzenie za usługi przypadało im samym. Od pierwszych 
starć, walk i porwań do ustabilizowania się sytuacji, wykształcenia 
tłumaczy i  nawiązania systematycznych kontaktów potrzeba było 
na każdym z  terenów, gdzie te kontakty zostały rozwinięte, oko-



84 ROZDZIAł 1

ło siedmiu–ośmiu lat. Handel nie był jedyną dziedziną działalno-
ści, w której potrzebowano tłumaczy. W Portugalii służyli oni przy 
przesłuchiwaniu jeńców. Niektórzy tłumacze pracowali przy obsłu-
dze kontaktów dyplomatycznych, bądź w Afryce, bądź w Portugalii, 
gdy na tamtejszym dworze podejmowano poselstwa. Przedstawię te 
formy pracy tłumaczy w dalszej części książki.

Pierwszy słownik afrykański

Od 1469 r. Portugalczycy ponownie podjęli odkrywcze wyprawy 
do Afryki. W 1471 r. dotarli do wybrzeża w dzisiejszej Ghanie, na-
zwanego rychło Złotym Wybrzeżem. W 1482 r. wyprawa Dioga de 
Azambuja wybudowała na tym terenie, w Mina, faktorię i  fortecę. 
W długich i skomplikowanych rokowaniach z miejscowym władcą 
Caramansą, mających na celu uzyskanie zgody na rozpoczęcie bu-
dowy, Azambuja posługiwał się oczywiście tłumaczami (Pina 1950: 
100–101; Pina–MMA 1952: 8–14; Barros–Cidade: 80, 82). Ostatnio 
problem tych negocjacji omówił obszernie Hair (1994). Obecność 
tłumaczy nie dziwi, skoro od dotarcia do Złotego Wybrzeża do czasu 
samych rozmów minęło ponad jedenaście lat i był czas na wykształ-
cenie niezbędnych do tej funkcji ludzi.

Co zrozumiałe, tłumaczami posługiwano się przy najważniej-
szych rozmowach o charakterze politycznym i w przypadku przepro-
wadzania wielkich transakcji handlowych. Ale nie mogli oni pośred-
niczyć w tysięcznych, mniej ważnych rozmowach, ułatwiać drobnych 
transakcji, pomagać pojedynczym kupcom, żeglarzom, żołnierzom 
działającym na własną rękę. Do takich zadań tłumaczy było zawsze 
za mało. Europejczycy przebywający i działający w Afryce byli zdani 
najczęściej na samych siebie i na własne umiejętności, dlatego mu-
sieli poznać przynajmniej część słów w języku lub językach miejsco-
wych. Już w  najwcześniejszych opisach odkryć znajdujemy pierw-
sze słowa afrykańskie. Są to przede wszystkim imiona władców, 
ich tytuły (często zresztą mylone z imionami), nazwy krajów, rzek, 
osad. Językoznawczą analizę afrykańskich terminów i  nazw zano-
towanych w europejskich kronikach i relacjach przeprowadził Hair 
(1966: 5–26). Z kolei Avelino Teixeira da Mota zajął się toponoma-
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styką portugalską – we własnym dziele (Mota 1950) oraz wspól-
nie z  Armandem Cortesão jako wydawca Portugaliae Monumenta 
Cartographica (PMC 1960–1963).

W relacji Delafosse’a z podróży do Afryki z lat 1479 i 1480 zo-
stał umieszczony pierwszy krótki słowniczek afrykański. Tekst 
ten ma kilka wydań, począwszy od końca XIX w. (Delafosse 1897: 
174–201; 1949: 181–195). Tu wykorzystamy wydanie najnowsze 
(Delafosse–Escudier). Podróżnik nasz pochodził z Tournai, praco-
wał zaś w Brugii jako faktor liczącego się domu handlowego. Jego 
dobrze przygotowana podróż do Afryki była jedną z  kilku prób 
przełamania portugalskiego monopolu na handel z Afryką, podej-
mowanych przez kupców flandryjskich. Dogodny dla tego moment 
nastąpił w 1475 r., gdy wybuchła wojna między Portugalią a Kastylią 
o sukcesję tronu kastylijskiego. Zajęci wojną Portugalczycy nie mo-
gli przeciwstawiać się skutecznie wyprawom innych Europejczyków 
do Afryki. Żeglowały tam, łamiąc monopol portugalski, statki ka-
stylijskie, podobne wyprawy organizowali także kupcy flandryjscy 
(Delafosse–Escudier: 85–86, 112; Pacheco–Mauny: 109). Delafosse 
wyruszył z Brugii do Hiszpanii w maju 1479 r., lecz gdy w paździer-
niku tego roku dotarł do Kadyksu, na ryzykowną wyprawę było już 
trochę za późno. Dnia 4 września 1479 r. wojna portugalsko-kasty-
lijska została bowiem zakończona traktatem w  Alcaçovas. Wśród 
jego postanowień znalazło się uznanie monopolu portugalskie-
go w Afryce. Co zaś najważniejsze, wraz z zawarciem pokoju okrę-
ty portugalskie mogły skuteczniej ścigać wyprawy łamiące ten mo-
nopol (Delafosse–Escudier: 109–111; Małowist 1969a: 179–180, 
185; Serrão, daty 1479 i 1480). Pomimo to Delafosse wyruszył w li-
stopadzie 1479 r. do Afryki i w końcu tego miesiąca handlował na 
Wybrzeżu Pieprzowym. W grudniu dotarł do Złotego Wybrzeża, do 
miejsca, gdzie niedługo później Portugalczycy wznieśli zamek i fak-
torię São Jorge da Mina. W  1479 r. znajdowała się tam niewielka 
osada nazywana przez Portugalczyków Aldeia das Duas Partes, czyli 
wioska o dwóch częściach. Już wtedy była ona ośrodkiem handlu na 
tym odcinku wybrzeża. W nocy z 5 na 6 stycznia 1480 r. Delafosse 
i załoga jego statku zostali pochwyceni przez Portugalczyków dowo-
dzonych przez Dioga Cão (Delafosse–Escudier: 16, 22–26, 28–30).
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Zabrano im statek i  towary, nakazano jednak handlować da-
lej, już na korzyść Portugalii. W  końcu marca karawele rozpoczę-
ły powrót, by w maju dotrzeć do Lizbony. Eustache Delafosse zdołał 
jednak umknąć z więzienia (Delafosse–Escudier: 52–62) i w lutym 
1481 r. powrócił do Brugii.

Jego relacja z ekspedycji do Afryki zachowała się jedynie w ko-
pii. Została umieszczona w  rękopiśmiennym zbiorze trzech opi-
sów podróży, który w 1548 r. sporządzono dla kupca Louisa de la 
Fontaine’a  z  Valenciennes. Tom znajduje się obecnie w  bibliotece 
miejskiej w Valenciennes pod sygnaturą 493. Data powstania ory-
ginału spisanego w języku starofrancuskim jest dyskusyjna. Na pod-
stawie informacji zawartych w samym opisie przyjmuje się datę po 
1492, a nawet po 1515 r. Wśród wydawców tego źródła panuje jed-
nak zgoda, że dokładność opisu wskazuje na korzystanie przez au-
tora z notatek sporządzonych w trakcie lub bezpośrednio po podró-
ży. Przypuszcza się, że w  rezultacie utraty przez Delafosse’a  statku 
i  towarów, w  Brugii przeprowadzono dokładne dochodzenie do-
tyczące przebiegu wyprawy. Notatki mogły powstawać właśnie 
w związku z tym dochodzeniem, ale także w celu poinformowania 
patrona Delafosse’a o warunkach handlowania w Afryce (Delafosse–
Escudier: 86–98; Russell 1976: 209–221). Tekst wydaje się więc wia-
rygodny, autor nie miał powodu, aby pisać nieprawdę, szczególnie 
we fragmencie obejmującym słowniczek. 

Słowniczek ten zawiera tłumaczenie kilkunastu słów afrykań-
skich używanych na Złotym Wybrzeżu – wyrazów uznanych za-
pewne przez autora za najpotrzebniejsze kupcowi. Słowniczek był 
badany przede wszystkim przez językoznawców. René Basset dowo-
dził w 1911 r. braku precyzji w  fonetycznym zapisie (Basset 1911: 
417–422). Powtórnie na znaczenie tego słowniczka zwrócił uwagę 
Brosnahan (1965: 5). Hair i Dalby ustalili w latach 60., że większość 
słów zapisanych przez Delafosse’a należy do języka akan, a kilka do 
języka mande. Pomimo niedokładności zapisu oraz zmian, jakie do-
konały się we wspomnianych językach między XV a XX w., możliwe 
jest ustalenie znaczenia tych słów i ocena wierności tłumaczeń przy-
toczonych przez Delafosse’a (Hair 1966b; Dalby, Hair 1968).
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Przyjmuję wyniki badań językoznawczych, gdyż nie mam pod-
staw, aby je korygować lub oceniać. Jeśli zajmuję się wspomnianym 
słowniczkiem, to dlatego, że jego zawartość ma duże znaczenie dla 
interesującej nas tu mentalności odkrywców i dla sposobów porozu-
miewania się z Afrykanami.

Wśród zanotowanych przez Delafosse’a  słów dwa budziły do-
tychczas największe dyskusje wśród historyków: manse (wraz z ca-
ramanse) i berenbues. Mansa (co Brugijczyk zniekształcił na manse) 
to termin w języku mande oznaczający władcę oraz naczelnika wo-
dzostwa. Z kolei caramansa to wedle Brugijczyka „wicekról”, wład-
ca lokalny, zarządca regionu. Odkrywcy europejscy zetknęli się 
z terminem mansa już wcześniej, w trakcie kontaktów z  ludnością 
Mande lub podlegającą zwierzchnictwu Mali. Przypomnijmy tytuł 
Batimansa i nazwę Casamansa występujące w opisach Ca da Mosto 
i podobne tytuły w tekście Dioga Gomesa. Mansa występuje wszę-
dzie tam, gdzie ludy Mande, nawet przemieszane z innymi, tworzyły 
jednostki polityczne zwane kafu (będące wodzostwami) lub organi-
zacje państwowe (Monteil 1929; Cissoko 1969; Tymowski 1979: 74–
–75, 106, 413; 2009: 130–132; Konare 1981).

Na Złotym Wybrzeżu termin mansa zanotował nie tylko 
Delafosse, powołują się nań również Rui de Pina oraz João de Barros 
w słynnym opisie dyskusji Dioga de Azambuja z miejscowym władcą 
Caramansą. Przytoczyli oni także imię tego naczelnika (Pina–MMA 
1952: 8–14; Barros–Cidade: 80–81). Może to dowodzić, że Mande 
docierali na Złote Wybrzeże i mieli wpływ na tamtejszą organizację 
polityczną. Podobnie nazwa kupców berenbues jest wiązana przez 
lingwistów z językiem mande. Wiadomość, że kupcy ci przybywali 
na wybrzeże z głębi lądu na wieść o pojawieniu się Europejczyków 
i że potrzebowali na to pięciu–sześciu dni, pozwala części badaczy 
przypuszczać, iż byli to Mande (Delafosse–Escudier: 26; Hair 1994: 
56). O roli kupców Diula w dalekosiężnych kontaktach pisali licz-
ni badacze (Wilks 1961; 1962; Goody 1964; Nowak 1974; Perinbam 
1980). Identyfikacja kupców docierających do wybrzeża Mina jest 
jednak tylko hipotezą. Sam zresztą tytuł Caramansa, jakkolwiek 
występujący w  kilku źródłach, budzi dyskusję, gdyż naczelnik ten 
w oczywisty sposób nie należał do ludu Mande (Terray 1995: 56 i 66, 
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przyp. 132). Pozostałe słowa pochodzą z języka akan, poza jednym 
jeszcze wyjątkiem – chocque chocque – do którego powrócimy. 

Przytaczam teraz w całości omawiany tu fragment źródła, przy-
pominając, że manse i caramanse są wymienieni trzy zdania wcze-
śniej:

W tym to kraju kupcy nazywają się berenbues. Złoto nazywa się choc- 
qua. Woda nazywa się enchou. Witajcie mówi się berre bere. A upra-
wiać miłość mówi się tam chocque chocque. Barbero to dziecko. B(l)
aa, to biały. Barbero blaa to białe dziecko. Tkanina to fouffe. Couque  
roucq to kurczak. Couque roucoucq agno to jajka. Bora to obręcz 
(bransoleta) do zakładania na ramię, z mosiądzu. Dede to dobry. Fa-
nionna to zły itd.

En ce pays la, les marchantz s’appellent berenbues. L’or s’appelle choc-
qua. L’eaue s’appelle enchou. Vous soyez les bien venus, l’on y dict berre 
bere. Et le jeu d’amours, on y dict chocque chocque. Barbero, c’est ung 
enffant. B(l)aa, c’est blanc. Barbero blaa, c’est ung blanc enffant. Toille, 
c’est fouffe. Coucque roucq, c’est ung poullet. Coucque roucoucq agno, 
ce sont oefz. Bora, c’est ung anneau a bouter au bras, de letton. Dede, 
c’est bon. Fanionna, c’est maulvais etc. (Delafosse–Escudier: 28).

Warto jeszcze dodać, że berre bere jako powitanie jest także po-
twierdzone przez Ruiego de Pinę i  João de Barrosa (Pina–MMA 
1952: 8–14; Barros–Cidade: 80–81). Ponadto dyskusję budzi barbe-
ro blaa – białe dziecko. Zwrócono uwagę, że białych dzieci nie spo-
tykano przecież w  czasie pierwszych kontaktów Europejczyków 
z  Afrykanami, a  i  później ich obecność była w  Afryce sporadycz-
na. Dlaczego więc to właśnie słowo znalazło się wśród niewielu naj-
potrzebniejszych wyrazów zanotowanych przez autora słownicz-
ka? Proponowano kilka wyjaśnień: 1) że termin dotyczy chłopców 
okrętowych (nic jednak nie wskazuje, by byli oni aż tak mali, jeśli 
w ogóle wchodzili w skład załóg); 2) że chodzi o afrykańskie dzie-
ci – albinosy (Margarido 1972: 323–324) – to przypuszczenie wyda-
je się najbardziej nieprawdopodobne, a użyteczność takiego słówka 
w słowniczku Delafosse’a wręcz żadna; 3) że nastąpiła omyłka same-
go Delafosse’a lub kopisty i że w rzeczywistości blaa miało się od-
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nosić do następnego słowa – tkanina, łącznie z blaa znaczyłoby to 
biała tkanina (Hair 1966b: 56; Dalby, Hair 1968: 129; Delafosse– 
–Escudier: 120). To ostatnie wyjaśnienie wydaje się z kolei najbar-
dziej prawdopodobne, jeśli założymy, że autor zapisał słowa kupcom 
najniezbędniejsze.

Zestaw słów składający się na słowniczek i intencja autora wy-
magają zastanowienia. Przyjmuję założenie, że Delafosse świado-
mie lub podświadomie zapisał to, co było najbardziej potrzebne. 
Niestety słowniczek kończy się skrótem „etc.”. Nie wiemy, czy jest to 
zakończenie samego autora relacji, czy to kopista uciął wykaz, który 
był obszerniejszy, lecz został przez niego w dalszej części uznany za 
mniej interesujący. W pierwszym wypadku wykaz byłby całkowicie 
zgodny z intencją autora, w drugim zgodny tylko częściowo. Dlatego 
nasza ocena może być jedynie hipotetyczna.

W  każdym razie słowa zawarte w  słowniczku należą do kil-
ku kategorii. Mamy więc powitanie oraz, nawiasem mówiąc, brak 
pożegnania. Jest zestaw słów dotyczących ludzi – władca, kup-
cy, biały (być może dotyczy to zarówno koloru towarów, jak i skó-
ry Europejczyków), dziecko. Potrzebę tego ostatniego słowa łatwiej 
zrozumieć, gdy przypomnimy sobie, że kupowano nie tylko doro-
słych. Wśród charakterystycznych dla handlu na Złotym Wybrzeżu 
towarów wymienia się złoto, tkaniny, bransolety z  mosiądzu (ma-
nilhas). Z drobnych dóbr i towarów żywnościowych mamy w słow-
niczku kurczaka i jajko oraz bardzo ważną dla załóg karawel wodę. 
Konieczność oceniania towarów, wyrażania zgody lub zaprzeczenia 
wyczerpują dwa słowa: dobry i zły.

Jest w tym wykazie kilka zastanawiających braków: nie ma słów 
oznaczających niewolnika czy metalowe misy tylokrotnie wymie-
niane przez autora jako ważny towar. Pomimo to słowniczek mo-
żemy uznać za instruktaż językowy dla kupca. Pozwala on na od-
tworzenie najprostszego schematu rozmów prowadzonych przez 
nich z afrykańskimi partnerami. Można się domyślać, że słownicz-
ki sporządzone przez żołnierza lub misjonarza byłyby nieco inne. 
Pojawiły się one później, w następnych stuleciach. Dla XV w. słow-
niczek Delafosse’a jest źródłem zupełnie wyjątkowym.
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Jedno słowo, jak wspomnieliśmy, nie da się powiązać z żadnym 
językiem afrykańskim. Chodzi o  chocque chocque, czyli uprawia-
nie miłości. Nie jest to też pomyłka autorska. W obszernym słow-
niku Johna Barbota (1732) mamy to samo słowo w  formie hoque 
(Barbot 1732: 418; Barbot 1992: vol. 2, 746–747, 798). Przytoczenie 
go przez Barbota sygnalizują Dalby i Hair (1968: 130). Językoznawcy 
zwrócili uwagę, że to wyrażenie może wywodzić się z  portugal-
skiego choque – uderzać, zderzać, w  znaczeniu takim jak francu-
skie choc i  angielskie shock. Léon Bourdon zauważył, że chocque  
chocque występuje również w Angoli, a więc w odległej geograficz-
nie od Złotego Wybrzeża sferze oddziaływania w Afryce języka por-
tugalskiego. Ponadto w Afryce Północnej występuje w formie shuk-
-shuk (Dalby, Hair: 1968: 130, o informacji Bourdona nota 3; Hair 
1994: 131). Byłby to więc slangowy wyraz europejski na określenie 
uprawiania miłości, przyjęty w  niektórych językach afrykańskich. 
W XV w. przejęty oczywiście z języka portugalskiego.

Delafosse był Flamandem, mógł więc nie znać tego słówka portu-
galskiego i to, co usłyszał na Złotym Wybrzeżu, uznał za wyraz afry-
kański. Okazuje się, że już w 1480 r. słowo to było przez Afrykanów 
używane. W  dalszej części Brugijczyk opowiadał, jak chodziła za 
nim pewna młoda kobieta i proponowała chocque chocque w zamian 
za zapomnienie przez kupca o misach z mosiądzu, które mu chwi-
lę wcześniej w dziwny sposób przepadły. Z propozycji tej kobiety nic 
podobno nie wyszło, autor przypuszczał jednak, że musiała na niego 
rzucić czar, bo misy bezpowrotnie stracił (Delafosse–Escudier: 30). 

Szybkie zapożyczenie slangowego chocque chocque z języka por-
tugalskiego do miejscowego, a następnie rozprzestrzenienie się tego 
słowa w  różnych regionach Afryki wskazuje na znaczenie tej sfe-
ry kontaktów międzyludzkich już od początku odkryć. Słowniczek 
Delafosse’a miał służyć kupcom, lecz to słowo było zapewne przydat-
ne także pozostałym członkom pierwszych wypraw. Mamy ponadto 
dowód na to, że już w XV w. nie tylko Europejczycy uczyli się wyrazów 
afrykańskich, ale także Afrykanie mieszkający w Gwinei (a nie tylko 
ci, których wywieziono do Europy) przyswajali słowa portugalskie.
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*

Uwagi dotyczące porozumiewania się Europejczyków z Afrykanami 
ograniczyłem do XV w., a więc do pierwszych lat kontaktów. War-
to jednak podkreślić, że w następnych latach i stuleciach tłumaczy 
przybywało, również liczniejsi stali się autorzy słowników. Maurice 
Delafosse sygnalizuje istnienie szesnastowiecznego rękopisu słowni-
ka francusko-afrykańskiego w Bibliotece Narodowej w Paryżu (De-
lafosse 1931: 5). Dalby i Hair omawiają słownik języka Kra spisany 
przez francuskiego kupca Jehana Lamy’ego w latach 40. XVI w. oraz 
słowniczki Kra i Akan z około 1555 r. zanotowane przez angielskiego 
kupca Williama Towersona i opublikowane przez Haklyuta (Dalby, 
Hair 1964: 174–191). Obszerne słowniki, połączone z rozmówkami 
i pochodzące właśnie ze Złotego Wybrzeża, powstały w XVII i XVIII w. 
Zostały umieszczone w  opisach Pietera de Mareesa z  1602 r.  
(Marees–Dantzig, Jones: 243–259), Müllera z 1673 r. (Müller 1983) 
i Barbota z 1732 r. (Barbot 1992). Zbierano też słownictwo medycz-
ne, botaniczne i zoologiczne – na przykład w relacji Paula Erdma-
na Iserta z 1789 r. (Isert 1989). Wielką sferą działania wymagającą 
znajomości języków afrykańskich były akcje misyjne. Tutaj zwróci-
liśmy tylko uwagę na piętnastowieczne początki zjawisk, które przy-
brały na intensywności w następnych stuleciach, i na grupy społecz-
ne (tłumaczy, autorów słowniczków), które rozrosły się w  czasach 
nowożytnych, lecz których początki kształtowały się już w  czasie 
pierwszych wypraw odkrywczych.

Zdumienie, zdziwienie, ciekawość i osobliwości

Wśród licznych emocji wzbudzanych w trakcie pierwszych kontak-
tów między Europejczykami a Afrykanami najczęściej były w źró-
dłach wymieniane strach i  towarzyszące mu akty odwagi. Na dru-
gim z kolei miejscu – zdumienie, zdziwienie i pojawiająca się przy 
ich okazji ciekawość.

W  przypadku badania tych ostatnich uczuć napotykamy pro-
blem jednostronności źródeł charakterystyczny dla wszystkich ana-



92 ROZDZIAł 1

liz psychologicznych aspektów kontaktów afrykańsko-europejskich. 
O emocjach Europejczyków dowiadujemy się od nich samych, na-
tomiast o  analogicznych stanach Afrykanów – jedynie pośrednio, 
przez fragmenty tych samych źródeł europejskich. Teksty te są zróż-
nicowane i w niejednakowym stopniu wiarygodne nawet w odnie-
sieniu do Europejczyków, a zatem tym trudniej dokonywać ich kry-
tycznej analizy, gdy dotyczą Afrykanów.

Potoczne doświadczenie sugerowałoby, że zdumienie powinno 
pojawić się ze szczególnym natężeniem w  czasie pierwszych kon-
taktów i maleć w miarę ich powtarzania. Jednakże kronika najwcze-
śniejszych wypraw portugalskich do Afryki autorstwa Zurary za-
wiera na ten temat mniej informacji niż o strachu i odwadze. Być 
może zdecydował o tym charakter tego źródła i cel autora. Dla ry-
cerzy portugalskich najważniejsze były ich heroiczne czyny i  za-
sługi (Carvalho 1953a: 37–68; 1953b: 475–481; Bourdon, wstęp w: 
Zurara–Bourdon: 7–35; Małowist 1963; 1976). Zdumienie nie było 
wpisane w katalog cnót rycerskich. Zurara wspominał więc o odwa-
dze, bohaterskich walkach, a  z  drugiej strony o  pobożnym życze-
niu księcia, by nawracać pogan (Carvalho 1955–1956; Russell 2001: 
120–121, 142–143, 151–153, 158–159, 198, 251; Tymowski 2003). 
Uczucia zdziwienia i zdumienia odkrywców miały mniejsze znacze-
nie również dla kronikarza.

O wiele więcej napisał Zurara o obopólnej – europejskiej i afry-
kańskiej – ciekawości. Był to temat mu bliski, gdyż w  otoczeniu 
Henryka Żeglarza ciekawość stanowiła jedną z silnie podkreślanych 
przyczyn podjęcia wypraw. Zaspokajano ją, gromadząc informacje 
o Afryce, jej mieszkańcach, warunkach naturalnych, faunie i florze. 
Była to działalność przemyślana i usystematyzowana, zbierano bo-
wiem nie tylko relacje odkrywców, przesłuchiwano także jeńców 
przywiezionych z  Afryki (Zurara–Soares: 104, 106; Münzer 1854: 
351; Russell 1995a: 9–11; 1995c: 9; 2001: 130–132). Zaspokojenie 
ciekawości miało cele poznawcze, ale przede wszystkim praktyczne – 
służyło sprawnemu organizowaniu następnych wypraw do Afryki.

Inny charakter miały relacje spisane przez uczestników wypraw 
i naocznych świadków wydarzeń. Na szczególne znaczenie źródło-
we tych relacji zwrócił uwagę i  przeanalizował je Russell (2009). 
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W tych tekstach znalazło się miejsce na opis osobistych doświadczeń 
oraz na danie wyrazu własnym emocjom. O ile wiadomości zawarte 
w kronice Zurary możemy uznać za wyraz zbiorowego doświadcze-
nia uczestników wypraw, przedstawionego w  kontekście ogólnego 
celu napisania kroniki, o tyle relacje świadków ukazują ich doświad-
czenia indywidualne i reakcje spontaniczne. Możliwość wyciągania 
wniosków uogólniających dotyczących emocji uzyskamy, gdy infor-
macje tych dwóch typów źródeł będą zgodne i będą się powtarzać 
niezależnie od tego czy innego źródła.

W kronice Zurary ciekawość i chęć poznania nieznanych ziem 
i ludów została umieszczona wśród pięciu głównych przyczyn podję-
cia wypraw do Afryki (Zurara–Soares: 63–64). Powód ten wymienia 
potem kronikarz kilkakrotnie przy okazji opisywania poszczegól-
nych wypraw. W czasie ekspedycji Gila Eanesa z 1444 r. dwudziestu 
ludzi załogi zeszło na ląd w okolicach Przylądka Białego, „aby zoba-
czyć, jaki to był kraj” (Zurara–Soares: 139).

W  opisie wyprawy Dinisa Diasa do „Kraju Czarnych”, także 
w 1444 r., kronikarz przedstawił dwa uczucia: motywem rycerza do-
wodzącego karawelami była „chęć zobaczenia rzeczy nowych oraz 
danie wyrazu swej odwadze”. Jeśli chodzi o  Afrykanów, to Zurara 
chętnie wspominał o ich zdumieniu. W czasie tejże wyprawy Diasa 
Afrykanie na widok karaweli płynącej wzdłuż brzegu 

byli tym zdumieni, gdyż wydaje się, że nigdy nie widzieli czegoś podob-
nego ani o tym nie słyszeli. I jedni przypuszczali, że to była wielka ryba, 
inni wierzyli, że to zjawa, jeszcze inni twierdzili, że może to być rodzaj 
ptaka lecącego nad wodami morza.

da qual coisa foram muito maravilhados. Pois segundo parece nunca 
haviam visto nem haviam ouvido falar de semelhante [coisa]; porque 
uns presumiam que era peixe, outros entendiam que eram fantasma; 
outros diziam que podia ser alguma ave que corria assim andando por 
aquele mar (Zurara–Soares: 176).

Gdy rozmawiali o  tej nowości, czterech z  nich śmiało wsiadło do 
łodzi, aby wyjaśnić tajemnicę. Wypłynęli dość daleko w morze ku 
karaweli, która kontynuowała swój kurs. Część portugalskiej załogi 
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„nie mogła powstrzymać się i pojawiła się na pokładzie”. Kiedy czar-
ni Afrykanie zobaczyli, że na karaweli są ludzie, zaczęli z całej siły 
uciekać. Portugalczycy próbowali ich dogonić i schwytać, ale słaby 
wiatr na to nie pozwolił. 

Po pewnym czasie karawela napotkała inne łodzie i ponownie 
Afrykanie, widząc ludzi, przerazili się i starali się uciec. Tym razem 
warunki sprzyjały pogoni i Portugalczycy zdołali schwytać czterech 
ludzi, „którzy byli pierwszymi czarnymi przywiezionymi do kraju 
przez chrześcijan”. Można przypuszczać, że tych czterech niewolni-
ków było w Portugalii przesłuchiwanych i wypytywanych oraz że to 
z ich zeznań Zurara dowiedział się tak dokładnie, jakie były pierw-
sze reakcje Afrykanów na widok karawel. Wiadomość, że brano je 
za wielkie ryby, została przez Zurarę powtórzona w innej części kro-
niki (Zurara–Soares: 364). Musiał to być jeden z wątków opowieści 
o wczesnych podróżach do Afryki, krążących po Portugalii. Tego sa-
mego dowiedział się Ca da Mosto w 1455 r. Wedle niego Azenegowie, 
„widząc żagle, […] przekonani byli, że to wielkie ptaki o  białych 
skrzydłach […]. Gdy (zaś) statki opuściły żagle, niektórzy z nich brali 
je za ryby. Jeszcze inni twierdzili, że to błądzące po nocach upiory”. 
Szczególnym strachem i zdumieniem napełniało Afrykanów szybkie 
przemieszczanie się karawel i w rezultacie ataki portugalskie w nie-
oczekiwanych miejscach. „Może to być potwierdzone przez licz-
nych Azenegów, którzy są niewolnikami w Portugalii” – dodał Ca da 
Mosto, potwierdzając afrykańskie źródło wiadomości o  tych emo-
cjach. „Można pojąć – pisał – jak wielką nowością dla owych ludzi 
są nasze sprawy”.

[…] hebeno la prima vista de velle […] credeteno che quelli fosseno 
uxelli grandi con ale biianche […] alguni de loro credeano fosse pessi 
alguni de loro diceano che lierano fantasme […]. Questo se puol certi-
ficar per molti de diti Azanegi che soni schiavi in Portogallo […]. Siché 
podeti considerar quanto costoro gierano novi a  le cosse nostre […] 
(Ca da Mosto–Leporace: 29; Ca da Mosto–Podróże: 22).

Zdumieniu Afrykanów z  jednej strony towarzyszył strach, z drugiej 
jednak pojawiała się ciekawość tak silna, że nie mogli się powstrzymać 
przed ryzykiem, więc próbowali podpłynąć do karawel i je obejrzeć.
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Niektóre emocje Portugalczyków są w analizowanym fragmen-
cie kroniki ukryte, nienazwane, ale są obecne i dają się odtworzyć. 
Dinisem Diasem powodowały nie tylko ciekawość i chęć wykazania 
odwagi, ale także chciwość. Jego bardziej przyziemnym celem było 
bowiem chwytanie niewolników, czego dowodzą pogonie karaweli 
za łodziami. W tle opisanej przez Zurarę sceny jest też ciekawość za-
łogi. Jej członkowie, przypuszczalnie na rozkaz kapitana, byli ukry-
ci, ale gdy łodzie Afrykanów się zbliżały, Portugalczycy nie mogli się 
powstrzymać przed wyjściem na pokład. Zapewne wiodła ich cieka-
wość, a nie tylko obawa przed atakiem, który łatwo byłoby odeprzeć.

Gdy znanemu nam Fernandesowi, który dłuższy czas przeby-
wał wśród Berberów, udało się doprowadzić do wymiany handlo-
wej, Afrykanie zaufali Portugalczykom do tego stopnia, że zaczęli 
wchodzić na pokłady karawel. Zabierali nawet ze sobą żony, bo i one 
„odczuwały silne pragnienie zobaczenia rzeczy tak dla nich no-
wych” (Zurara–Soares: 195–196, 445–450). O fascynacji Afrykanów 
karawelami może świadczyć rzeźbiona w  kości słoniowej solnicz-
ka z  przełomu XV i  XVI w. pochodząca prawdopodobnie z  tere-
nu Sierra Leone. Jej nakrycie wieńczy rzeźba karaweli, z bocianim 
gniazdem, z którego wygląda żeglarz portugalski (patrz il. 14).

Zurara pisał jeszcze kilkakrotnie o  ciekawości Afrykanów tak 
dużej, że ryzykowali wejście na karawele. Niekiedy nie powodowa-
ła nimi zresztą jedynie ciekawość. Czyn ten miał znaczenie prak-
tyczne – rozpoznanie, czy warto walczyć, czy handlować. W 1445 r. 
na karawelę Gonçalo da Sintry wszedł dobrowolnie młody Azeneg. 
Nocą uciekł do swoich, przynosząc im potrzebne informacje 
(Zurara–Soares: 156–161).

W tym samym 1445 r. tacy wywiadowcy weszli na karawelę João 
Gonçalvesa Zarco (Zargo), aby potem powiadomić swoich o siłach 
Portugalczyków (Zurara–Soares: 434–436).

Niektóre wejścia Afrykanów na karawele kończyły się jed-
nak wymianą handlową. W  innej wyprawie 1445 r. jej dowódca 
Gomes Pires starał się bardzo, choć bez powodzenia, o nawiąza-
nie kontaktu z Afrykanami z rejonu Przylądka Zielonego. W dro-
dze powrotnej, w okolicach Arguim udało się mu rozpocząć han-
del z Maurami. 
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Afrykanie

obdarzyli go takim zaufaniem, że bez skrępowania, licznie, wchodzili 
na karawelę, aż stało się to bardzo męczące, więc (Pires) zakazał ich 
więcej wpuszczać.

mostraram-lhe tanta confiança, que sem qualquer embaraço, entravam 
tantos em sua caravela, que a ele já não aprazia, nã consentido por isso 
que mais entrassem (Zurara–Soares: 368).

Podobnie pierwszy, pomyślny okres kontaktów między Valartem 
a  Guitenyią obfitował w  wizyty Afrykanów na karaweli zarówno 
w celu rokowań, jak i handlu (Zurara–Soares: 533–543; Tymowski 
2008a: 61–74). W następnych dziesięcioleciach wchodzenie Afryka-
nów na karawele stało się częste, nawet powszechne. Nie było już 
obarczone takim ryzykiem, jak w pierwszych latach nawiązywania 
kontaktów, i nie powodowała go już ciekawość.

Nowości budzące zdumienie spotykano ciągle tam, gdzie docie-
rano po raz pierwszy. Już Zurara zauważył, że Portugalczycy, płynąc 
ku nieznanym jeszcze wybrzeżom i  ludom, „znajdowali tam wiele 
rzeczy bardzo odmiennych od tych, które są u nas” (Zurara–Soares: 
177, „acharam ali muitas coisas desvairadas desta terra […]”). 
Kronikarz zapowiedział, że do bardziej szczegółowego opisu tych 
nowości powróci w dalszej części swojego dzieła, ale zawiódł nasze 
oczekiwania i tego nie uczynił. 

Zdziwienie było więc najczęściej rezultatem zaskoczenia nie-
oczekiwaną sytuacją. Szczególnie Afrykanie mieli niewielkie moż-
liwości, by przygotować się na przybycie Portugalczyków. Ci ostatni 
z kolei byli nastawieni na nowe i nieoczekiwane doznania, a zdumie-
nie budziła w nich nie tylko i nie tyle „nowość rzeczy”, co rozbież-
ność między tym, czego oczekiwali, a tym, co zobaczyli.

W czasie wyprawy Nuno Tristão, zapewne w 1443 r., na berber-
skim odcinku wybrzeża Afryki Portugalczycy dostrzegli łodzie ob-
sługiwane przez nagich ludzi wiosłujących nogami. Z daleka wzięli 
je za ogromne ptaki – zupełnie jak Afrykanie patrzący na karawe-
le. Portugalczycy myśleli tak, bo wedle Zurary „uważali, że to moż-
liwe w kraju, w którym poznaje się jeszcze większe dziwy” (Zurara– 
–Soares: 110). Takie oczekiwanie cudowności w  nieznanych czę-
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ściach Afryki nie było wyjątkowe. W liście do swoich wierzycieli na-
pisanym w 1455 r. Usodimare podał wiele wiarygodnych informacji 
handlowych, ale połączył je z wiadomościami zupełnie fantastyczny-
mi. Pisał o jednorożcach i ludziach z ogonami, którzy pożerali włas-
ne dzieci (Usodimare 1971; 1993; 1999).

Ludzie z ogonami byli wymieniani także w innych relacjach, na 
przykład Dioga Gomesa, wątpiącego jednak w wiarygodność infor-
matorów i dodającego: „mówili jeszcze wiele rzeczy, które wydają się 
kłamliwe” (Gomes 1959: 21).

Rycerz portugalski wspominał swoje wyprawy w późnej starości, 
pod koniec XV w. Miał wtedy doświadczenie wielu własnych i cu-
dzych, późniejszych wypraw do Afryki. Zdawał sobie sprawę z baj-
kowości sporej części wczesnych wiadomości, z fantazji informato-
rów i  wprowadzania przybyszów w  błąd. Ale ci, którzy płynęli do 
Afryki jako pierwsi, mogli spodziewać się różnych dziwów, zgod-
nych ze średniowiecznymi wyobrażeniami odległego i  nieznanego 
świata. Spotykali przy tym ludzi zdecydowanie innych, o odmien-
nej kulturze.

To zderzenie średniowiecznych wyobrażeń o dziwach z obser-
wacją Afrykanów, chociaż obcych i bardzo innych, ale należących do 
tego samego, co Portugalczycy, rodzaju ludzkiego, było doświadcze-
niem zmieniającym głęboko mentalność odkrywców (następnie in-
nych Europejczyków), a zapewne także Afrykanów.

Wśród relacji naocznych świadków wypraw najwięcej o  emo-
cjach własnych i cudzych, w tym Afrykanów, napisał Ca da Mosto. 
Od ludzi ze środowiska skupionego wokół Henryka Żeglarza za-
czerpnął opis przyczyn podjęcia wypraw, zgodny z tym, co przekazał 
Zurara. Tak oto Henryk był żądny odkrycia i zrozumienia nowych 
rzeczy, poznania ludów zamieszkujących owe krainy (Ca da Mosto– 
–Leporace: 7). Gdy wysłannicy Infanta namawiali Wenecjanina do 
podjęcia wyprawy do Afryki, wspominali oczywiście o  perspekty-
wie wielkich i całkiem pewnych zysków, ale ponadto o tym, że książę 

od pewnego czasu organizuje wyprawy na morza, po których nikt inny 
nie żeglował, że dzięki niemu zostały odkryte ziemie różnych dziwnych 
plemion, pełne prawdziwych cudów […].
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como da um certo tempo in qua havea fato navigar mari, dove mai 
per altri furono navigati, e discoverto terre de diverse generatione stra-
nie, fra le qualle se atrovava cosse mirande (Ca da Mosto–Leporace: 12;  
Ca da Mosto–Podróże: 8).

Ca da Mosto, decydując się na wyprawę do Afryki, liczył w pierw-
szym rzędzie na „sławę i zyski”. Ale wśród najważniejszych motywów 
swego postępowania wymienił także ciekawość: „czując się młodym 
i odpornym na trudy, spragnionym ujrzenia na świecie rzeczy, któ-
rych nie oglądał nikt z  moich rodaków” (Ca da Mosto–Leporace: 
13; Ca da Mosto–Podróże: 10, „vedendomi zovene e ben dispos- 
to a sostegnir ogni faticha, desideroso de veder del mondo e cossa 
che mai algun de la nostra nation non havea vista”).

Nie tylko przed obiema wyprawami, ale i w ich trakcie decyzje 
Wenecjanina były podejmowane tyleż z chęci zysku, co z ciekawości. 
Gdy władca Wolofów – Budomel zaprosił go do swej siedziby w głębi 
lądu, Ca da Mosto zaryzykował, zaufał władcy i udał się tam,

kierując się w nie mniejszym stopniu pragnieniem zobaczenia i pozna-
nia nowych rzeczy, niżeli chęcią otrzymania należnej mi zapłaty.

e certo el mio andar fra terra non fo meno per veder e intendent alguna 
cossa nova, cha per reschatar el mio pagamento (Ca da Mosto–Lepora-
ce: 50; Ca da Mosto–Podróże: 37). 

Stawiał więc – przynajmniej we wspomnieniach – swoją chęć po-
znania na równi z motywem handlowym. Że nie były to czcze sło-
wa, świadczy dalszy ciąg relacji, w której Ca da Mosto opisał bar-
dzo dokładnie wszystko, co zobaczył i czego doświadczył w państwie 
Budomela. Ujrzał zresztą nie tylko to, co mu pokazano. Z własnej 
inicjatywy poszedł na targ, „żeby zobaczyć coś nowego” (Ca da Mo-
sto–Leporace: 69).

Po zakończeniu pobytu u Budomela Ca da Mosto postanowił że-
glować dalej, za Przylądek Zielony, do

królestwa lub kraju Gambia, o którym opowiadali Murzyni wywiezieni 
do Hiszpanii (czyli Portugalii) […], zatem ja – kontynuował podróżnik – 
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powodowany pragnieniem znalezienia złota, a  także zobaczenia róż-
nych rzeczy […] udałem się na swoją karawelę.

uno altro regno, osia paexe, chiamato Gambra; nel qual, contava i Ne-
gri che vegneano conduti in Spagna, osia in Portogallo, […] Onde io, 
moso dal desiderio de atrovar questo oro, et ancho per veder diver-
se cosse, me redussi a la mia caravella (Ca da Mosto–Leporace: 72–73;  
Ca da Mosto–Podróże: 51).

Ponownie więc ciekawość i pragnienie poznania nowych ziem i lu-
dów oraz chęć zysku zostały wymienione jako dwa równorzędne 
motywy działania Wenecjanina.

Ca da Mosto nie pisał wyłącznie o własnych doznaniach i emo-
cjach. Był wnikliwym obserwatorem swoich partnerów afrykań-
skich. W czasie rozmów dopytywał się nie tylko o warunki handlu, 
towary oraz organizację społeczeństw, z  którymi się kontaktował. 
Dostrzegał i starał się zrozumieć reakcje Afrykanów na pojawienie 
się Europejczyków, wręcz pytał o ich opinie czy wrażenia.

W  relacji Ca da Mosto możemy zauważyć kilka etapów reak-
cji Afrykanów na nowości, które zobaczyli. Pierwszy jest taki, jak 
w kronikarskim opisie Zurary: zdumienie. Afrykanów zebranych na 
targu dziwił wygląd Wenecjanina, jego strój oraz biel jego skóry.

Niektórzy dotykali moich rąk i ramion – pisał – splunąwszy na dłoń, 
pocierali moją skórę, żeby zobaczyć, czy naprawdę jestem biały, czy 
pomalowany.

e algun me tochava le man e le braza e con spudaza me fregava, per ve-
der se la mia biancheza giera tentura over carne (Ca da Mosto–Lepora-
ce: 68; Ca da Mosto–Podróże: 49). 

Było to o tyle uzasadnione, że w kulturach Afryki Czarnej często wy-
stępuje rytualne malowanie ciała, również kolorem białym.

Zdumienie połączone z podziwem wyrażali Budomel i jego świ-
ta, gdy Ca da Mosto wydał na ich cześć ucztę (patrz następny roz-
dział). Największe emocje budził jednak widok karaweli i jej wyposa-
żenie. Afrykanie zaufali przybyszom i wchodzili na pokład, wiedzeni 
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ciekawością i chęcią korzystnej wymiany. Wejść takich zanotował Ca 
da Mosto kilka w kraju Wolofów (Ca da Mosto–Leporace: 70). Nad 
Gambią u lokalnego władcy Batimansy nawiązano rozmowy, zawar-
to „przyjaźń” i rozpoczęto handel.

Przez ten czas – wspominał Ca da Mosto – przychodziło na karawe-
lę wielu Murzynów zamieszkałych na obu brzegach rzeki. Jedni chcieli 
zobaczyć rzecz wielce dla nich nową, inni przynosili jakieś swoje wyro-
by, albo małe złote obrączki […]. Codziennie mieliśmy zatem na kara-
welach nowych ludzi, mówiących różnymi językami.

e in questo tempo vegniano a le caravele nostre molti de quelli Negri, 
habitanti da l’una parte e da l’altra de le rivere del dito fiume. E chi veg- 
nia per vederne, per cossa moito nuova a loro […] chi vegnia per ven-
derne algume fuxare over qualche aneleto d’oro […]. E a questo modo 
havevemo ogni di zente nuova a le caravelle, e de diversi lenguazi […] 
(Ca da Mosto–Leporace: 100–101; Ca da Mosto–Podróże: 66–67).

W czasie podróży Pedra de Sintry w 1460 r. do wybrzeży dzisiejszej 
Liberii do karawel podpłynęły łodzie Afrykanów. Tłumacze nie mo-
gli się z nimi porozumieć. Pomimo to „trzech spośród Murzynów 
weszło na karawelę. Portugalczycy zatrzymali jednego z nich, dwóch 
zaś puścili wolno” (Ca da Mosto–Leporace: 125; Ca da Mosto–Po-
dróże: 79). Los tego jeńca opisuję w innym miejscu. Tu z kolei moż-
na znaleźć potwierdzenie, że wejście na karawele było niebezpiecz-
ne oraz że ciekawość okazywała się silniejsza niż ostrożność i strach.

Ca da Mosto zauważył i  zapisał, które przedmioty i  umiejęt-
ności Europejczyków szczególnie zdumiewały oraz zaciekawiały 
Afrykanów:

rażenie z kuszy, a jeszcze bardziej działa okrętowe […], ujrzawszy dudy 
ustrojone i  z  frędzlami na głowie, uznali, że to jakieś żywe zwierzę, 
które śpiewa rozmaitymi głosami […], gdy zorientowali się, że jest to 
dzieło rąk (ludzkich), orzekli, że ową rzecz niebiańską sam Bóg mu-
siał wykonać […]. Dziwowali się też wielce urządzeniom naszego stat-
ku i znajdującym się na nim instrumentom, masztowi, żaglom, rejom 
i kotwicom […], sądzili, że otwory znajdujące się na dziobie są ocza-
mi statku. Mówili, że jesteśmy wielkimi czarownikami […], gdyż inni 
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ludzie nawet na lądzie z trudem znajdują drogę […], my zaś przemiesz-
czamy się po morzu, o którym słyszeli, że jest ogromne […]. W wielkie 
zdziwienie wprawiła ich także paląca się nocą w lichtarzu świeca […], 
uznali ją za rzecz zachwycającą.

como è fra le altre lo artificio de le balestre, e molto più de la bombarda 
[…] se meraveliava del sonar de una de queste nostre pive de la villa […] 
e vedendola vestida a divisa e con frape in su la testa, se dete a intender 
che’ l fosse qualche animal vivo, che cossì cantasse de diverse vose […] 
e visto pur che giera instrumento fato a man, dixeano quella esser cossa 
celestial e che Idio l’avea fata con le sue man […]. Anche molta admira-
tion prendeano dell’arteficio del nostro navillo e de li aparechi de esso, 
e de l’arboro, velle, e anchore; e ancho se devano a intendre che li ochii 
ce se fano a prova a di navilli fosseno veramente ochii […]. E poi dis-
sea che nui altri dovevemo esser grandi incantadori […] digando che li 
homini che andavano per terra haveano faticha de andar de un luogo 
a l’altro, che nui andavemo per el mar, e che haveano intesso, che’l iera 
sì gran cossa […] e più se meravegiava grandemente de veder arder una 
candella de note in su uno candelero […] li parse una bella cossa me-
ravegiosa (Ca da Mosto–Leporace: 70–71; Ca da Mosto–Podróże: 50).

Widząc zaciekawienie świecą, Ca da Mosto polecił na oczach jed-
nego z  Afrykanów zrobić z  wosku nową świecę i  ją zapalić, czym 
wprowadził widza w tym większe zdumienie. Wenecjanin objaśniał 
Afrykanom działanie także innych narzędzi i instrumentów. Obser-
wował ich reakcje i  je komentował. Dzięki temu dowiadujemy się, 
że Afrykanie nie poprzestawali na zdumieniu czy na zaspokojeniu 
pierwszej, powierzchownej ciekawości. Starali się dokładnie uchwy-
cić działanie narzędzi, zauważyli zdolność do odnajdywania drogi 
na morzu, zadawali więc sobie pytanie, jak się tego dokonuje. Owe 
próby wyjaśnienia funkcji przedmiotów, zrozumienia, jak one dzia-
łają (co Ca da Mosto swoim rozmówcom ułatwiał), były drugim po-
ziomem reakcji na widok rzeczy zdumiewających. Jeśli wyjaśnienia 
nie znajdowano lub go nie rozumiano, wtedy owym narzędziom czy 
umiejętnościom przypisywano czerpanie z mocy nadprzyrodzonej.

Trzeci poziom zaciekawienia i prób zrozumienia owych nowo-
ści dotyczył właśnie spraw boskich, nadprzyrodzonych. Najbardziej 
dokładny, wnikliwy przekaz pozostawił Ca da Mosto, pisząc o swo-
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ich rozmowach z Budomelem. Ten drugi był inicjatorem dyskusji, 
zadawał Wenecjaninowi pytania, porównywał to, co usłyszał o religii 
Europejczyków, z tym, co wiedział o islamie. Budomel pragnął dowie-
dzieć się jak najwięcej, wyjaśnić przyczynę niezwykłych umiejętno-
ści przybyszów i ocenić, czy ta religia może być atrakcyjna lub przy-
datna dla niego samego oraz jego ludu (Ca da Mosto–Leporace: 57).

Pytania Budomela dotyczyły Boga i sposobu wyjaśniania świata 
oraz miejsca w nim człowieka. Chodziło mu więc o ciekawość świa-
topoglądową. Natomiast późniejsza (w 1489 r.) próba chrystianiza-
cji Wolofów miała ze strony ich władcy, Bemoia, przede wszystkim 
aspekt polityczny, o czym jeszcze napiszę.

Podobnie względy praktyczne i  polityczne kierowały władcą 
Beninu, gdy w 1515 r. nawiązał rokowania z Portugalczykami i przy-
jął w swoim państwie poselstwo i misję handlową, której działanie – 
kontrolowane przez tego władcę – było zresztą krótkotrwałe i  nie 
przyniosło wyników (Ryder 1969: 42–53).

Bóg chrześcijan zainteresował więc niektórych władców afry-
kańskich, chociaż pozostawiali oni sobie decyzję zgody na przyjęcie 
ewentualnej misji religijnej oraz jej zakończenia.

Z drugiej strony bogowie Afrykanów byli przedmiotem zain-
teresowania przybyszów europejskich. Ciekawość poznawcza od-
grywała w  tym wypadku pewną rolę, ale ważniejsze pozostawały 
względy praktyczne. Spośród oficjalnych celów działań w Afryce, 
sformułowanych przez Henryka Żeglarza, jednym z  najbardziej 
podstawowych było nawracanie pogan. Zasięganie i gromadzenie 
informacji o ich bóstwach, wierzeniach, ceremoniałach okazywa-
ło się niezbędne dla określenia metod chrystianizacji. Jednakże po-
zyskiwanie tych wiadomości było trudne. Sprawy wiary należą do 
najbardziej zawiłych, intymnych i  często ukrywanych przed ob-
cymi – zarówno w  wymiarze społecznym, jak i  indywidualnym. 
Ponadto w pierwszym okresie wypraw, polegających na łupieskich 
rejzach, zdobywanie wiadomości o  wierzeniach lokalnych było 
prawie niemożliwe. Uzyskiwano je przede wszystkim od jeńców 
przywiezionych do Portugalii. Zurara, pisząc o  ich nawracaniu, 
zwrócił uwagę na to, że muzułmańska wiara Azenegów nie była tak 
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utrwalona, jak wśród Maurów żyjących na północy Afryki. O czar-
nych Afrykanach pisał:

mają oni duszę, tak jak inni, nie licząc tego, że wywodzą się z innego 
ludu, nie mauryjskiego, ale pogańskiego, do tego stopnia, że jest ich ła-
twiej nawrócić na drogę zbawienia.

também tinham almas como os outros, quanto mais que estes negros 
não vinham da linhagem de Mouros, mas de gentios, pelo que seriam 
melhores de trazer ao caminho da salvação (Zurara–Soares: 104).

Już w opisie podróży Pedra de Sintry, spisanym przez Ca da Mosto, 
pojawiły się uwagi dotyczące afrykańskich „idoli”. Itinerarium tego 
pierwszego omawia Marie P. Laurent du Tertre (w: Ca da Mosto– 
–Laurent du Tertre 1986: 43, 247). Na wyspach Bissagos żeglarze od-
kryli chaty, w których znajdowały się „drewniane posągi idoli”. Na 
podstawie tego, co udało się im zrozumieć z wyjaśnień miejscowych, 
wywnioskowali, że Murzyni ci byli „bałwochwalcami i  oddawali 
cześć owym posągom”. Podobnie na wybrzeżu wokół przylądka zwa-
nego wtedy Sagres de Guinea (dziś w pobliżu Cabo Verga, nieopo-
dal Conakry) żeglarze dowiedzieli się, że tamtejsi Afrykanie czcili 
„drewniane figury wyobrażające ludzi, a  kiedy zapragną jeść albo 
pić, zawsze ofiarowują żywność owym idolom” (Ca da Mosto–Lepo-
race: 118–119; Ca da Mosto–Podróże: 75–76, „statue de idole de le-
gno […] questo Negri sono idolatri e adorano quelle statue […] che 
adorano le statue de legno de forma de homini; e dicono che quan- 
do deno manzar o bever, offerisseno la vivanda a li idoli”).

Owe figury i ceremoniały musiały zrobić na odkrywcach duże 
wrażenie. Jedne z  takich wysp zostały nazwane Wyspami Idoli 
(Dos Idolos – obecnie Wyspy Los nieopodal dzisiejszego Conakry). 
Nazwa ta utrwaliła się więc i funkcjonuje do dziś. Znajdujemy ją nie 
tylko w opisach wypraw (Mota 1950: 120), ale także w portugalskiej 
kartografii z końca XV i z początku XVI w. Mapy zawierające obfi-
te nazewnictwo portugalskie dotyczące wybrzeża Afryki Zachod- 
niej są reprodukowane w  Portugaliae Monumenta Cartographica  
(PMC 1960: vol. 1, mapy anonimowych autorów z  1471 r. [plan-
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sza 2], z końca XV w. [plansza 3], z 1506 r. [plansza 6], mapa Pedra 
Reinela z około 1519 r. [plansza 14]).

W  opisach z  początku XVI w. autorstwa Pacheca Pereiry 
i  Valentima Fernandesa wzmianki o  idolach są już bardzo liczne 
(Fernandes 1951: 9, 61, 71, 75, 83, 85, 89, 101, 103, 171, przyp. 166, 
174 i nn., 194; Pacheco–Mauny: 75, 77, 81–83, 105, 111, 115, 121, 
125, 133, 135, 180, przyp. 155 i 159). Dowodzi to dużego zaintereso-
wania Portugalczyków sprawami wierzeń miejscowych, a także in-
tensywnego zbierania informacji na ten temat.

Poza znaczeniem tych wzmianek i opisów pogańskich obrzędów 
dla prób chrystianizacji, owe drewniane „idole i fetysze” były częścią 
osobliwości, które przywożono do Europy, począwszy od drugiej 
połowy XV w., jako przedmioty szczególnie interesujące. Pierwsza 
wzmianka źródłowa o zakupieniu od Portugalczyków drewnianych 
figur idoli oraz miecza z Afryki pochodzi z 1470 r. Rzeczy te nabył 
Karol Śmiały Burgundzki (Vansina 1984: 19, 34). Tego typu trofea 
musiały być przywożone do Portugalii już wcześniej. Od początku 
wypraw wieziono tam nie tylko zdobycze tak cenne jak niewolni-
cy, ale także przedmioty i zwierzęta mniejszej lub niemające żadnej 
wartości – ciekawe, osobliwe, dziwne lub chociaż świadczące o zaję-
ciach Afrykanów czy afrykańskiej faunie i florze. Zdobycze te były 
świadectwem, że śmiałkowie dotarli do dalekich ziem i ludów, a tak-
że zaspokajały ciekawość tych, którzy do Afryki nie pływali.

Pierwszym obdarowanym był Infant Henryk, któremu dowód-
cy najwcześniejszych wypraw przywozili różne rośliny, zwierzę-
ta i  przedmioty. Już w  1434 r. Gil Eanes, po opłynięciu Przylądka 
Bojador, na świadectwo swojego wyczynu zerwał i  przywiózł do 
Portugalii kilka roślin, zwanych Rosas de Santa Maria (Zurara– 
–Soares: 73). Wedle Théodore’a Monoda rośliny tej nie da się ziden-
tyfikować (Fernandes 1938: 42, 134, przyp. 134). Antonio Gonçalves 
w  1435 r. przywiózł z  okolic Rio de Ouro sieci rybackie (Zurara– 
–Soares: 79). Podobną zdobycz przekazał Infantowi z  jednej ze 
swych wypraw Diogo Gomes, mianowicie sieci zabrane miejscowym 
rybakom oraz schwytane foki (Gomes 1959: 16). Tego typu zwyczaj-
ne rośliny czy przedmioty nie były dziwami ani nie miały wartości 
materialnej. Stanowiły one raczej materialny ślad i dowód obecno-
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ści rycerzy portugalskich na odkrywanych odcinkach afrykańskiego 
wybrzeża. Rośliny i zwierzęta dowodziły ponadto, że na tych odle-
głych ziemiach istnieje życie. A przecież obawiano się, że im dalej na 
południe, tym słońce prażyć będzie silniej, aż wypali wszelkie życie. 

Inne trofea miały charakter wojenny. W  1444 r. w  okolicach 
Przylądka Zielonego Gomes Pires stoczył bitwę z  Gwinejczykami. 
Portugalczycy strzelali z kuszy, a Afrykanie odpowiadali im strza-
łami z  łuków i ciskanymi oszczepami. Kilka z  tych strzał i oszcze-
pów przywieziono jako trofeum do Portugalii (Zurara–Soares: 366).

Imponujący dar w  postaci żywego lwa przywiózł Infantowi 
Diogo Gil ze swej wyprawy w 1447 r. do marokańskiego wybrzeża 
Afryki Zachodniej. Henryk wysłał zaś zwierzę do Irlandii, do prze-
bywającego w Galway swego rycerza, „gdyż wiedział, że nigdy nie 
widziano tam czegoś podobnego” (Zurara–Soares: 529–530). 

Wiele osobliwości, które przywieziono z Afryki do Europy, wy-
mienia Ca da Mosto. W 1456 r. podczas jego drugiej podróży han-
dlował nad Gambią z miejscowym władcą Batimansą. W tym czasie 
upolowano dla Wenecjanina słonia, z którego podróżnik wziął w po-
wrotną drogę jedną stopę, kawałek trąby, kilka włosów i część zasolo-
nego mięsa. Wszystko to podarował Infantowi. Ponadto Batimansa 
dał Ca da Mosto stopę innego słonia oraz duży kieł. To także otrzy-
mał potem Henryk, który posłał tę drugą, większą stopę i kieł swo-
jej siostrze Izabeli – księżnej burgundzkiej, żonie Filipa Dobrego – 
„jako bardzo cenny podarunek” (Ca da Mosto–Leporace: 106–107; 
Ca da Mosto–Podróże: 70–71; Tymowski 2011b). Jak wiemy, kontak-
ty dworu burgundzkiego z Portugalią były w tym okresie ożywione 
(Costa Gomes 2013). Można z tego wnosić, że gabinet osobliwości 
książąt Burgundii, o którym dowiadujemy się przy okazji wzmian-
kowanego wyżej zakupu drewnianych idoli i  miecza w  1470 r., 
powstał wcześniej, zapewne niedługo po 1456.

Posyłanie przez Infanta Henryka osobliwości do innych państw 
europejskich i na tamtejsze dwory było jedną z metod propagowa-
nia portugalskich wypraw do Afryki i  osiągnięć w  tej dziedzinie. 
Powiększało poza Portugalią zainteresowanie odkrytymi ziemia-
mi i ludami. Wśród nich obok Burgundii i Flandrii, a także Kastylii 
i Włoch, ważne miejsce zajmowały kraje i miasta niemieckie, szcze-
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gólnie Norymberga (Iwańczak 2005: 153–204). Hieronim Münzer 
(właśnie z Norymbergi) wymienia wiele osobliwości pochodzących 
z Afryki, w tym najróżniejsze owoce, pachnidła, papugi, strusie, cy-
wety, krokodyle, wielbłądy, nawet słonie oraz lwy (Münzer 1854: 356, 
358; Zurara–Bourdon: 256, przyp. 4). W dziele Ca da Mosto, wcze-
śniejszym niż Münzera, znajdujemy wzmianki o papugach, małpach, 
małpiatkach, skórach i pachnidłach z cywet, owocach i  tkaninach, 
które kupowano w  Afryce, w  państwie Batimansy (Ca da Mosto– 
–Leporace: 100). Zwierzęta te i przedmioty miały tylko w części war-
tość użytkową – jak owoce, tkaniny, pachnidła. Pozostałe wieziono 
do Europy i sprzedawano jako osobliwości, gwoli zaspokojenia cie-
kawości i dla rozrywki nabywców. Wenecjanin pisał o małpiatkach, 
że kupowano je za bezcen, po dziesięć miedziaków, a uncję (28,2 gra-
ma) cywetu za pięćdziesiąt marchetti, czyli drobnej monety miedzia-
nej. Wenecjanin nabywał w państwie Budomela także papugi. Jeden 
ich rodzaj był „podobny do papug przywożonych z  Aleksandrii”, 
drugi – inny i  większy. Wiele tych ptaków zdechło w  drodze po-
wrotnej, ale przeżyło „około sto pięćdziesiąt” należących do 
Wenecjanina i członków załogi. Sprzedawano je w Portugalii po pół 
dukata za sztukę (Ca da Mosto–Leporace: 100). W początku XVI w. 
handel papugami bardzo się upowszechnił, o  czym świadczą licz-
ne wzmianki w  dziele Valentima Fernandesa, dotyczące i  handlu, 
i wyglądu tych ptaków (Fernandes 1951: 15, 31, 43, 99, 157, przyp. 
68). Papugi były już wtedy stosunkowo tanie, dostępne zwykłym lu-
dziom. Inne osobliwości pozostawały zbyt drogie – czy to ze wzglę-
du na niebezpieczeństwa związane z ich zdobywaniem, czy na kosz-
ta transportu (na przykład krokodyle, lwy), czy wreszcie na wysokie 
ceny już w Afryce.

Do najcenniejszych i  luksusowych osobliwości należały afry-
kańskie rzeźby z kości słoniowej. Przykładem są zdjęcia tych dzieł 
w książce (ilustracje 2, 10, 12, 14, 15, 17). Wytwarzali je rzemieśl-
nicy z  ludu Sapi (Temne), z terenu Sierra Leone oraz rzemieślnicy 
Edo (Bini) z państwa Benin. Rzeźby z Sierra Leone przywożono do 
Portugalii od około 1490 r. Okres intensywnego importu zakończył 
się między 1530 a 1550 r. Z kolei początek przywożenia do Europy 
rzeźb z Beninu jest dyskusyjny. 
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W Beninie dzieła rzeźbiono z brązu – metodą traconego wosku 
oraz z kości słoniowej. Tych pierwszych nie przeznaczano do sprze-
daży, gdyż służyły one władcom Beninu do legitymizacji ich wła-
dzy wewnątrz państwa, wobec własnych poddanych. Portugalczycy 
wiedzieli o  tych rzeźbach, jednakże ich nie kupowali. Informacje 
o nich przekazał João de Barros, który pierwszą dekadę swego dzie-
ła pisał w latach 30. XVI w. (Barros–Cidade: Decada I, liv. III, c. 3). 
Natomiast część dzieł rzeźbionych w  kości słoniowej benińczycy 
przeznaczali na sprzedaż. Były to głównie rzeźbione kły słoniowe 
i solniczki (Plankensteiner 2007: nr 38–41). Najwcześniejsze z nich 
datuje się na przełom XV i  XVI w., czyli na ten sam czas, co po-
czątek przywozu rzeźb z Sierra Leone. Jednakże niektórzy badacze 
zanegowali benińską proweniencję części lub wszystkich solniczek 
pochodzących z początku XVI w., przypisując je rzeźbiarzom Sapi 
z Sierra Leone. Alan Ryder, a za nim Peter Mark datują import rzeźb 
z Beninu na drugą połowę XVI w. w związku z najstarszym pisanym 
poświadczeniem tego importu z 1588 r. (Ryder 1964: 363–365; Mark 
2007: 199). Ten pierwszy zwraca jednak uwagę na hipotetyczny cha-
rakter datacji oparty na metodzie ex silentio odnośnie do początku 
XVI w. Datacja ta wydaje się zbyt ostrożna, a  problem pochodze-
nia nie został definitywnie rozstrzygnięty. Russell pozostawia spra-
wę jako otwartą (Russell 2001: il. 21). Pisząc więc o rzeźbach z kości 
słoniowej jako osobliwościach budzących ciekawość, uwzględniam 
dzieła powstające w obu regionach.

Rzeźby Sapi przedstawiały miejscowe zwierzęta – krokody-
le, węże, lamparty, ptaki, a ponadto sprowadzane do Afryki konie. 
Rzeźbiono też ludzi – miejscowych w  scenach polowań, z  bronią, 
ozdobami, jak również piękne kobiety. Portugalczyków przedsta-
wiano w obu regionach we wspaniałych strojach, z bronią, czasem 
konno, w otoczeniu giermków i sług. Hipotezy dotyczące etnicznej 
przynależności artystów postawili William B. Fagg oraz Fagg i Ezio 
Bassani (Fagg 1959: XVIII–XX; Bassani, Fagg 1988: 61–148, rzeźby 
Sapi rozdziały 3–6, rzeźby Edo rozdziały 7–8). Obraz Europejczyków 
w rzeźbie Sapi i Beninu przeanalizuję w innym miejscu. Tu rozpatru-
ję te dzieła sztuki jako osobliwość, rozbudzającą wyobraźnię nabyw-
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ców. Egzotycznie zaprezentowano na nich zarówno wizerunki ludzi, 
jak i afrykańskich zwierząt (patrz il. 2, 10, 12, 14, 15, 17).

Już w początku XVI w. Pacheco Pereira zanotował, że w Sierra 
Leone 

wytwarzane są bardzo piękne maty z włókien palmowych oraz naszyj-
niki z kości słoniowej (collares de marfin). [Kilka stron dalej autor roz-
szerzył ten zapis:] […] wytwarza się w tym kraju bardzo zręcznie na-
szyjniki z  kości słoniowej, zrobione lepiej niż gdziekolwiek indziej, 
i robi także maty z włókien palmowych, które nazywają się bicas, bar-
dzo piękne i dobre.

e nesta terra fazem hũas esteiras de palma muito fermosas e asy colla-
res de marfin. […] nesta terra se fazem os mays sotis collares de mar-
fym e milhor laurados que em nenhũa parte, e asim fazem esteiras de 
palma, a que elles chamam „bicas”, muito fermosas e boas (Pacheco– 
–Mauny: 80, 84).

Ryder i  Mark przekonująco uzasadnili, że owe collares (naszyjni-
ki) to błędnie zapisane colhares (colheres), czyli łyżki. W  zbiorach 
europejskich znajduje się bowiem sporo rzeźbionych łyżek z  ko-
ści słoniowej, brak natomiast takich naszyjników (Ryder 1964: 364,  
przyp. 5; Mark 2007: 196–199). Co więcej, pochodzący z tego same-
go czasu inny tekst autorstwa Valentima Fernandesa informuje właś-
nie o łyżkach.

W Sierra Leone ludzie są bardzo zręczni i  twórczy; wykonują przed-
mioty z  kości słoniowej doprawdy cudowne – wszystko, o  zrobienie 
czego się ich poprosi; jedni robią łyżki (colheyras), inni solniczki, inni 
rękojeści do sztyletów i inne piękne rzeczy.

Em Serra Lyoa som os homẽs muyto sotijs e muy ẽgeniosas fazem obras 
de marffim muy marauilhosas de vez detodallas cousas q lhes mandã 
fazer s. hũus faze colheyras outros saleyros pera dagas e qualquer outra 
sotileza (Fernandes 1951: 96).

Przywożenie rzeźb z kości słoniowej jest poświadczone przez jedyną 
zachowaną wczesną księgę celną z Casa da Guiné, pochodzącą z lat 



109PO CZ ąTKI

1504–1505. Teixeira da Mota opublikował wyciągi z tej księgi doty-
czące sprowadzania rzeźb. Załogi sześciu karawel między styczniem 
a wrześniem 1505 r. przedstawiły do oclenia sto trzydzieści dziewięć 
łyżek i trzy solniczki z kości słoniowej, ponadto wspomniane przez 
Pacheca Pereirę piękne maty z  włókien palmowych (Mota 1975: 
580–589). Przywozili je ludzie różnej pozycji społecznej – od kapita-
na zamku w Mina, po zwykłych marynarzy i chłopców okrętowych. 

Liczby sprowadzonych i  oclonych rzeźb są zapewne zaniżone. 
Części nie ujawniano, chociaż cło – kwarta – było liczone od sum 
niewielkich, czyli wartość rzeźb podawano albo wedle ich cen afry-
kańskich, albo je także zaniżano. Trzeba przy tym pamiętać, że ura-
towana z  trzęsienia ziemi i  pożaru księga dotyczy okresu najbar-
dziej intensywnego przywozu do Portugalii rzeźb z Sierra Leone. Do 
naszych czasów zachowało się około sto pięćdziesiąt z nich. Mark 
przyjmuje, że jest to od czterech do dziesięciu procent wszystkich ta-
kich dzieł sprowadzonych do Europy. Byłoby ich więc w całym okre-
sie przewozu od tysiąca pięciuset do trzech tysięcy siedmiuset pięć-
dziesięciu sztuk (Mark 2007: 189, 194). Są to oczywiście obliczenia 
hipotetyczne, dające jedynie przybliżone wyobrażenie o  wielkości 
tego importu.

Historycy sztuki wskazują na różnorodne źródła i  inspiracje 
tych dzieł. Wśród Sapi z Sierra Leone czerpały one z wcześniejszej 
kamiennej rzeźby tego ludu (Lamp 1983: 219–237; Bazzani, Fagg 
1988: 48–49, 61–62, 79–80, 96). Po zetknięciu z  Portugalczykami 
okazało się, że jednym z głównych cennych towarów wywożonych 
z Sierra Leone była kość słoniowa (Kup 1963: 120). Świadectwa źró-
dłowe dotyczące piętnastowiecznego handlu kością słoniową zesta-
wiłem w  innym miejscu (Tymowski 2011b: 433–441). Rzeźbienie 
całych kłów lub tworzenie mniejszych figurek podwyższało wartość 
kości słoniowej. Na przełomie XV i XVI w. rzeźby Sapi miały najsil-
niejsze cechy sztuki rodzimej, a z punktu widzenia Portugalczyków 
były one właśnie nieoczekiwaną, piękną, egzotyczną i cenną osobli-
wością. W miarę przywozu kolejnych dzieł przestawały one dziwić 
i zaskakiwać swoim wyglądem i kunsztem wykonania. Inne cechy – 
takie jak wysoka cena i piękno – pozostały. Co więcej, pojawiły się 
nowe inspiracje, oddziałujące na rzeźbiarzy Sapi. Oto Portugalczycy 
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zaczęli przywozić wzory dla zamawianych rzeźb – przede wszyst-
kim drzeworyty i rysunki, nawet Albrechta Dürera. Historycy sztu-
ki przekonująco wykazują wykorzystywanie przez rzeźbiarzy Sapi 
wzorów europejskich (Bassani, Fagg 1988: 64, 65, il. 39, 442; 72–73,  
il. 51–54; 76, il. 60–63; 83–84, il. 75–78; 99–110, il. 109–133). W ta-
kich przypadkach dzieła z Sierra Leone traciły część ze swej egzo-
tycznej aury.

Wzorem dla rzeźbiarzy był także wygląd przybywających 
Europejczyków. Niekiedy tworzenie rzeźbiarskich wizerunków 
przybyszów następowało bardzo szybko po nawiązaniu kontaktów. 
Na przykład solniczka znajdująca się obecnie w Pigorini Muzeum 
w Rzymie ukazuje mężczyznę w spodniach z woreczkiem na części 
intymne (with a codpiece), czyli wedle mody wprowadzonej w Italii 
na przełomie XV i XVI w. Znajdujemy ten typ spodni w sztuce wło-
skiej po raz pierwszy w  scenie Sądu Ostatecznego, namalowanej 
przez Lucę Signorellego między 1496 a 1502 r. w kaplicy w Orvieto. 
Tak więc specyficzny strój europejski znalazł odbicie w sztuce Sapi 
niedługo po jego wprowadzeniu w Europie (Vansina 1984: 34, opis 
rzeźby według cytowanej tam pracy Grottanelli 1975). Na wcze-
sną datację pozwalają też inne elementy stroju Portugalczyków 
ukazane przez rzeźbiarzy, zarówno z  Sierra Leone, jak i  z  Beninu. 
Portugalczycy w  pierwszych dziesięcioleciach XVI w. nosili 
rodzaj spódniczek, później już ich nie używali (Struck 1923: 146; 
Plankensteiner 2007: 295, nr 30 i 31, opis Stefana Eisenhofera). 

Twórczość rzeźbiarska z  Sierra Leone zyskała dodatkowy im-
puls, gdy Sapi zaczęli wykorzystywać wzorce sztuki z Indii, Cejlonu 
i Dalekiego Wschodu, czyli przedmioty przywożone im przez zało-
gi karawel powracających z Azji do Europy (Bassani, Fagg 1988: 50–
–51). Sztuka ta rozwijała się ponadto pod wpływem i przy pośred-
nictwie tak zwanych lançados i  tangomaos, czyli Portugalczyków, 
którzy zbiegli do Afryki, osiedli tam poza zasięgiem władzy królew-
skiej, wtopili się w miejscowe społeczeństwa i stali się pośrednika-
mi w handlu portugalsko-afrykańskim. Z tego względu sztuka nas 
interesująca nosi nazwę Afro-Portugalskiej. Przy uznaniu wszelkich 
wpływów i wzorców wykorzystywanych przez twórców Sapi była to 
sztuka afrykańska, a nie portugalska. O roli Sapi w tworzeniu dzieł 
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sztuki przeznaczonych na sprzedaż piszą rozmaici badacze (Fagg 
1959; Bassani, Fagg 1988: 19–20; Mark 2007: 191 i nn.), z kolei jej 
afrykański charakter uwypukla Mark (2007: 190).

O ile początków tej sztuki upatruje się powszechnie w ostatnim 
dziesięcioleciu XV w., o  tyle datowanie jej schyłku lub wręcz koń-
ca jest dyskusyjne. W dawniejszych badaniach za cezurę końcową 
uważano okres najazdu ludu Manes na terytorium Sapi, czyli dru-
gą ćwierć XVI w. (Rodney 1970: 39–70). Sztuka Sapi uległaby znisz-
czeniu między 1530 a 1550 r. (Bassani, Fagg 1988: 147). Natomiast 
Adam Jones (1981: 159–178) podważył opinię o destrukcyjnym cha-
rakterze inwazji. Ostatnio Peter Mark zebrał dokumentację potwier-
dzającą istnienie tej sztuki w drugiej połowie XVI i nawet XVII w. 
(Mark 2007: 197–202). Nas jednak interesuje przede wszystkim 
okres najwcześniejszy od około 1490 do około 1510 r. Był to zara-
zem czas powstania i rozkwitu omawianej dziedziny twórczości, naj-
większej jej oryginalności i  pełnienia przez nią w  Europie funkcji 
osobliwości potęgującej ciekawość.

Niekiedy rzeźby te, obok odgrywania roli ozdobnych i  luksu-
sowych eksponatów, miały także okazjonalne funkcje praktyczne. 
Podczas wielkich ceremonii używano zarówno solniczek, noży z rę-
kojeściami, jak i łyżek rzeźbionych przez Sapi. Gotyckie malowidło 
Mestre do Paraíso z około 1520 r., z Museu Nacional de Arte Antiga 
w  Lizbonie przedstawia scenę zaśnięcia Matki Boskiej. Na stoliku 
przy łożu stoi miseczka z owocami i łyżka z kości słoniowej, taka jak 
rzeźbione przez Sapi (Bassani, Fagg 1988: 85). Jest to ikonograficz-
ne świadectwo przywozu takich łyżek do Portugalii i upowszechnie-
nia się oraz używania ich jako przedmiotów luksusowych w począt-
ku XVI w., zbieżne ze świadectwem źródeł pisanych.

Cenne rzeźby Sapi trafiały oczywiście w Europie w ręce nabyw-
ców bardzo zamożnych – władców, arystokracji i patrycjuszy miej-
skich. Zazwyczaj wchodziły w skład powstających od drugiej poło-
wy XV w. tak zwanych gabinetów osobliwości. Do najwcześniejszych 
należały zbiory Infanta Henryka oraz wspomniana już kolekcja ksią-
żąt burgundzkich. Najbardziej znane gabinety były własnością pa-
pieży, Medicich, instytucji weneckich, Albrechta V Bawarskiego, 
Habsburgów (Bujok 2003: 57–142; Seipel 2000; Mark 2007: 198). 
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Ogólnie o  gabinetach osobliwości piszą Krzysztof Pomian (1987; 
2012) i Patrick Mauriès (2002). Do najlepiej zachowanych, choć póź-
niejszych, należą zbiory władców Danii (Le Four, dir. 2006). Wśród 
eksponatów wystawy, której dotyczy katalog Yves Le Foura, są mię-
dzy innymi pochodzący ze zbiorów florenckich rzeźbiony kieł sło-
niowy (il. 52), solniczki ze zbiorów rzymskich (il. 64) i książąt d’Este 
z Modeny (il. 65). W tymże katalogu ukazano liczne obiekty z ko-
lekcji władców Danii oraz przywołano pracę, do której nie dotarłem 
(Gundestrup 1991–1995). Wśród kupców były to między innymi – 
mające swoją monografię – siedemnastowieczne zbiory Christopha 
Weickmanna z Ulm (Jones 1994: 28–43). 

Oczywiście w  owych gabinetach osobliwości czy kunstkame-
rach gromadzono najróżniejsze przedmioty pochodzące zarówno 
z  Afryki, jak i  Ameryki czy Azji, a  nie tylko omawiane tu rzeźby 
z kości słoniowej. Interesująca wydaje się funkcja tych rzeźb wyrażo-
na w nazwie miejsca ich przeznaczenia, czyli w „gabinetach osobli-
wości”. Gromadzono tam przedmioty wyjątkowe, budzące ciekawość 
przez swą egzotykę. Były one materialnym świadectwem zetknięcia 
się Europejczyków z ludami bardzo różnych kultur. Pomian wpro-
wadził nawet termin „kultura ciekawości”, umieszczając ją mię-
dzy stuleciem XVI a pierwszą połową XVIII w., czyli pomiędzy śre-
dniowieczną kulturą teologii a kulturą epoki nauki (Pomian 2012: 
63 i nn.; wyd. francuskie – 1987; ogólne rozważania o nowożytnej 
ciekawości – Evans, Marr 2006). Przywożenie z Afryki Zachodniej 
przedmiotów budzących zdziwienie oraz ich gromadzenie dla przy-
jemności, ofiarowywanie w  darze lub sprzedawanie, rozpoczęte 
przez Portugalczyków już w  XV w., wyprzedzało podobne działa-
nia innych Europejczyków w dziedzinie nowożytnej „kultury cieka-
wości”.

Kilka tysięcy rzeźb z Sierra Leone oraz z Beninu posiadali ich 
zamożni i wpływowi właściciele. Ale zanim wspaniała solniczka lub 
łyżka czy rzeźbiony kieł słoniowy dotarły do zbiorów, przechodziły 
przez wiele rąk ludzi o bardzo różnej pozycji społecznej. We wspo-
mnianej księdze celnej z 1504–1505 r. rzeźby z kości słoniowej przy-
wozili: kapitan zamku Mina, tamtejszy faktor i  intendent, kupiec, 
pięciu marynarzy (wśród nich jeden Mulat, zapewne wyzwoleniec), 
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nawet dwaj chłopcy (lub pomocnicy) okrętowi. Wszystkim tym lu-
dziom rzeźby te były znane, a przywożono je do Europy oczywiście 
z chęci zysku, ale nie można wykluczyć jednoczesnego zaciekawie-
nia tymi niezwykłymi przedmiotami.

Ponieważ staram się badać wzajemne oddziaływanie obu stron 
kontaktu, chciałbym zastanowić się, czy przedmioty dziwne, osobli-
we, ciekawe przewożono także w drugim kierunku – z Europy do 
Afryki. Biorąc pod uwagę wiadomości o  pierwszych kontaktach 
przeanalizowane w początkowej części tego rozdziału, zaskakująca 
dla Afrykanów była większość przedmiotów, którymi dysponowali 
Portugalczycy. Dotyczy to zarówno karawel, sprzętu żeglarskiego, 
wyposażenia statków, jak i  strojów, broni – aż po świece. Budziły 
one spontaniczne uczucia zdumienia. Żaden z  tych przedmiotów 
nie był jednak przywożony do Afryki w celu szokowania miejsco-
wych. Jednakże wśród Europejczyków mogła pojawić się chęć zadzi-
wienia Afrykanów. Taką funkcję miały zapewne pełnić ciasto, lustro 
i kartka papieru ze znakiem krzyża żeglarza Piresa (Zurara–Soares: 
365). Z kolei Ca da Mosto demonstrował Afrykanom sposób robie-
nia świecy i grę na kobzie.

Zamiar zaciekawienia, zainteresowania partnerów afrykańskich 
i zdobycia przez to ich przychylności towarzyszył również ucztom, 
które Europejczycy organizowali w  początkowym okresie kontak-
tów. Ca da Mosto, podejmując ucztą Budomela, zanotował, że wład-
ca „przyjął chętnie zaproszenie, pragnął bowiem zobaczyć, jak żyje-
my my, chrześcijanie” (Ca da Mosto–Leporace: 58). Z kolei Diogo 
Gomes wśród innych darów ofiarował władcy o  tytule Batimansa 
„nasze wino, gdyż oni wina nie mają, jedynie wino uzyskiwane 
z palm” (Gomes 1959: 41, „vinum nostrum, quia vinum non habent 
nisi de palmis”, o winie także s. 45, 47). Podarunek ten miał więc za-
ciekawić Batimansę swą niezwykłością. Wino, chociaż słabej jakości 
(gdyż innego nie miał), podawał również Ca da Mosto.

Jednakże Afrykanie, gdy zaczęli prowadzić handel z Europejczy-
kami, w wyborze kupowanych towarów nie kierowali się już ciekawo-
ścią, ale praktycznością. Taka właśnie była zarazem oferta europej-
ska – sprzedawano konie, tkaniny, kobierce, płaszcze, wyroby żelazne 
i z brązu, ozdoby, korale, sól (Ca da Mosto–Leporace: 50; Gomes 1959: 
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35, 52; Delafosse–Escudier: 28, 30; ogólnie o handlu Małowist 1969a: 
91 i nn.; Hopkins 1973: 87 i nn.). Zakaz sprzedaży broni białej oraz 
palnej miał także znaczenie praktyczne – wojskowe i polityczne. 

Pełny zestaw towarów afrykańskich podaje Małowist (1969a: 
passim i  indeks, 624–625). Były to – poza najważniejszymi – zło-
tem i niewolnikami: kość słoniowa, drewno, guma, orzechy kola, ko-
rek, olej palmowy, skóry, wosk, żywność. Podobnie działo się z dara-
mi, które wręczały sobie nawzajem obie strony. Władcy afrykańscy 
przekazywali niewolnice i  niewolników (Ca da Mosto–Leporace: 
50), kość słoniową, żywność, wino palmowe (Zurara–Soares: 538; 
Ca da Mosto–Leporace: 106); Europejczycy – zazwyczaj wyroby me-
talowe lub tkaniny, często (już w XVI w.) po prostu pewną część to-
warów przywiezionych na sprzedaż. Podobny charakter (stroje, 
ozdoby) miały dary przekazywane tym Afrykanom, którzy jako wy-
słannicy swoich naczelników lub władców udawali się do Portugalii, 
by lepiej poznać partnerów (Zurara–Soares: 169–170; Ca da Mosto– 
–Leporace: 126; Boulègue, Pinto-Bull 1966).

Tak więc w  pierwszych dziesięcioleciach XVI w. dary wręcza-
ne Afrykanom przez Portugalczyków traciły swoją niezwykłość, sta-
jąc się formą opłaty. Wymownym tego dowodem są spisy tak zwa-
nych dadivas ofiarowywanych przez załogę statku Santiago w 1526 r. 
miejscowym naczelnikom nad rzeką São Domingos oraz w  Sierra 
Leone. Były to manilhas, sztaby żelaza oraz postawy tkanin (Mota 
1969: dadivas 542–543, 547, 552, 567). Można przyjąć, że wśród to-
warów przywożonych do Europy przedmioty intrygujące, ciekawe, 
egzotyczne stanowiły przez długi okres rozpoczęty w XV w. i trwają-
cy przez kolejne stulecia znaczną, choć nieprzeważającą, część. Przez 
ich obserwację i gromadzenie europejska reakcja wyrażająca się za-
ciekawieniem, poczuciem niezwykłości kontaktu z  Afryką, zosta-
ła nie tylko przeniesiona do Europy, lecz także wzbudzona wśród 
ludzi, którzy w Afryce nigdy nie byli. Została ponadto rozciągnię-
ta w czasie, co najmniej na cały XVII w., ale także na następne stule-
cia. Natomiast towary przywożone do Afryki utraciły ów charakter 
rzeczy niezwykłych stosunkowo szybko, w ciągu kilku dziesięcioleci.



rozdział 2
Spotkania

Ucztowanie

Dla rycerzy portugalskich nawiązanie przyjaznych stosunków 
z Afrykanami okazało się zadaniem niełatwym. Byli przecież zapra-
wieni w sprawnym władaniu bronią, a nie w prowadzeniu zręcznych 
rozmów i rokowań lub wykonywaniu przyjaznych gestów wobec na-
potykanych ludów. Starając się na rozkaz Henryka nawiązać współ-
pracę z miejscowymi, wykorzystywali wejścia niektórych Afrykanów 
na karawele oraz dobrze sobie znany sposób zjednywania ewentual-
nych przyszłych partnerów, polegający na ofiarowywaniu podarun-
ków. Składało się na nie przede wszystkim, choć nie wyłącznie, po-
żywienie.

Najwcześniejszą znaną nam i  już przytaczaną próbą tego ro-
dzaju było pozostawienie przez Gomesa Piresa w 1445 r. na lądzie 
w okolicach Przylądka Zielonego trzech przedmiotów: ciasta, lustra 
i karty papieru z rysunkiem krzyża. Ciasto było pożywieniem, lustro 
osobliwością, a karta ze znakiem krzyża wyrażała pragnienie nawra-
cania Afrykanów. Jednak wśród miejscowych wzbudziły nieufność 
i złość. Najbardziej czytelne i zgodne z zamiarem Piresa mogło być 
przekazanie pożywienia. Jednakże w zestawieniu z pozostałymi da-
rami także ciasto wzbudziło podejrzenie, być może o zamiar otrucia. 
Afrykanie, gdy je znaleźli, 

pokruszyli ciasto na kawałki i rozrzucili je, w lustro godzili oszczepa-
mi, aż je rozbili na części, i podarli papier, okazując, że nie interesuje 
ich żadna z tych rzeczy. 

eles, quando vieram e acharam assim aqueles coisas britaram o bolo  
e lançaram-no para longe, e com azagaias foram atirando ao espelho, 
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até que o briteram em muitos peças e romperam o papel monstrando 
que nonhuma destas coisas curavam (Zurara–Soares: 365).

Próba Piresa nie powiodła się, być może samo ciasto spełniłoby sku-
teczniej przewidziane mu zadanie.

Nieco lepiej przebiegła próba załogi karaweli João Gonçalvesa 
Zarco (Zargo), należącej również do wyprawy z 1445 r. Jednostką 
dowodził Alvaro Fernandes. W okolicy wyspy Gorée (zwanej wte-
dy Ilha de Palma) w kierunku karaweli ruszyły od stałego lądu dwie 
łodzie z  dziesięcioma Gwinejczykami. Prawdopodobnie oni tak-
że byli Wolofami. Dawali załodze karaweli znaki pokojowe. Więcej 
Portugalczycy zrozumieć nie mogli, nie mieli bowiem tłumacza. 
W każdym razie uwierzyli Afrykanom i pięciu z nich wpuścili na po-
kład. Alvaro Fernandes przyjął ich najlepiej jak mógł, dał im jeść i pić 
„wraz ze wszystkimi innymi przyjaznymi gestami, jakie mógł w sto-
sunku do nich wykonać” (Zurara–Soares: 434, „Alvaro Fernandes 
lhes fer fazer todo o acolhimento que pôde mandando-lhes dar de 
comer e de beber com toda outra boa companha que lhes pôde ser 
feita”). Po pewnym czasie Afrykanie opuścili statek, okazując swoją 
satysfakcję z gościny.

Okazało się wprawdzie, że rzeczywistym celem wejścia na ka-
rawelę była chęć uzyskania informacji o przybyszach i przygotowa-
nie nagłego ataku. I rzeczywiście doszło do starcia, w trakcie które-
go Portugalczycy schwytali dwóch jeńców. Ale nie zmienia to faktu, 
że dar w postaci posiłku był zrozumiałym dla obu stron znakiem do-
brych intencji, mógł on przy tym być początkiem kontaktów poko-
jowych.

Następną próbę wykorzystania wspólnego posiłku podjęli 
w okolicy ujścia rzeki Salum duński rycerz Valarte i lokalny naczel-
nik Sererów o imieniu Guitenyia. Historię tego spotkania omawiam 
w innym miejscu, tu interesuje mnie właśnie pożywienie i posiłek 
jako sposób na rozpoczęcie współpracy.

Na początku rozmów Guitenyia przekazał Valartemu dary w po-
staci żywności. Ich obfitość i różnorodność możemy wyjaśnić troja-
ko. Po pierwsze afrykański naczelnik okazywał w ten sposób swo-
je dobre intencje i zaangażowanie w pomyślność rozmów. Po drugie 
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odpowiadał obfitym darem na wcześniejsze przyjęcie posiłkiem 
własnego posła, którego wysłał na karawelę. Po trzecie wiedział już, 
jak liczna była załoga (zazwyczaj na karaweli żeglowało około dwu-
dziestu osób), i chciał ugościć wszystkich. Z kolei kieł stanowił po-
darek mogący otworzyć wymianę handlową.

Wyprawa skończyła się, jak wiemy, śmiercią Valartego. Ale uży-
cie przez obie strony kontaktu pożywienia – jako daru sygnalizujące-
go przyjazne intencje, oraz wspólne spożywanie posiłków – jako na-
stępny stopień zbliżenia i utrwalanie dobrych stosunków dowodzą, 
że były to sposoby zrozumiałe i cenione zarówno przez europejskich 
przybyszów, jak i przez Afrykanów.

Przykłady ucztowania, które przypieczętowało nawiązanie do-
brych i trwałych kontaktów podają Diogo Gomes i Alvise da Ca da 
Mosto. Między ich relacjami dotyczącymi ucztowania pojawia się 
wiele podobieństw. Można na tej podstawie przypuszczać, że istniał 
wpływ jednej z nich na drugą. Ze względu jednak na brak dodatko-
wych informacji nie zdołamy wyjść poza przypuszczenia. W każdym 
razie Diogo Gomes dyktował swoje wspomnienia w końcu XV w., 
podczas gdy Wenecjanin spisał je niedługo po powrocie do rodzin-
nego miasta w 1463 r. Ten ostatni nie mógł więc korzystać z pisem-
nej relacji Gomesa. Czy Ca da Mosto pozostawił w Portugalii własny 
raport – nie wiemy. Ale obaj mogli opierać się na opowieści krą-
żącej w  środowisku portugalskich odkrywców. Podobieństwo opi-
sów ucztowania w  obu relacjach nie jest jedyną ani najważniejszą 
wątpliwością. Burzliwą dyskusję spowodowało przypisanie jednemu 
lub drugiemu odkrycia Wysp Zielonego Przylądka (podsumowanie 
tych sporów i wątpliwości – patrz Gomes 1959: 67–71, przyp. 81 au-
torstwa Raymonda Mauny’ego, tam starsza literatura; także Leitão 
1961; Leporace w: Ca da Mosto–Leporace: 88; Russell 2001: 295; 
Albuquerque, Santos 1991 i Santos 1995; 2002).

Diogo Gomes wspominał swoje rozmowy z  naczelnikiem 
„Nomymans”, rezydującym na północ od ujścia Gambii. Był to za-
pewne lokalny naczelnik Mandingów Niomimansa, rządzący regio-
nem Bara. Jego tytuł jest odczytywany jako Nomi Mansa lub Niumi 
Mansa (Mota 1946: 490–492; Gomes 1959: 63, przyp. 42, 66, przyp. 
72 autorstwa Mauny’ego). Rycerzowi portugalskiemu udało się dzię-
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ki darom rozwiać obawy afrykańskiego partnera, który wcześniej 
atakował przybyszów. Następnie prowadzono rozmowy dotyczą-
ce wedle Gomesa głównie spraw wiary. Naczelnik wyrażał jakoby 
chęć odrzucenia islamu i przyjęcia chrztu z rąk odkrywcy. Podobnie 
dostojnicy jego dworu i kobiety. Niomimansa pragnął przyjąć imię 
Henryk na cześć Infanta Henryka. Notable chcieli zaś obrać imio-
na Jakub, Nuno i inne. Gomes, jako człowiek świecki, nie odważył 
się jednak ich ochrzcić. Następnego dnia rycerz zaprosił na karawe-
lę tego naczelnika, czyli

króla z jego dwunastoma dostojnikami i ośmioma kobietami (żonami), 
dla zjedzenia wspólnego posiłku. Wszyscy goście przybyli bez broni. 
Poczęstowano ich kurczętami i mięsem przyrządzonym na nasz (eu-
ropejski) sposób, winem białym i czerwonym, które pili do woli i mó-
wili jeden do drugiego, że nie ma narodu lepszego niż chrześcijański.

Rogavi regem cum suis duodecim senioribus et octo mulieribus ut iuis-
set mecum ad carauelam comedere, qui omnes fecerunt sine armis. Et 
dedi eis gallinas et carnes praeparatae juxta usum nostrum et de vino 
albo et rubeo quantum ipsi bibere voluerunt, dicebantque inter inui- 
cem, quod alia natio non esset melior christianis (Gomes 1959: 45).

W  drodze powrotnej znad Gambii karawela Gomesa napotka-
ła w  okolicach Przylądka Zielonego, na wodach przybrzeżnych, 
dwie łodzie Afrykanów. Tłumacz powiadomił rycerza, że na jednej 
z nich jest naczelnik o imieniu Bezaghichi, „władca tego kraju”. Go-
mes wspominał już o nim wcześniej przy okazji opisu walk Afryka-
nów z pierwszymi portugalskimi przybyszami do tej części wybrzeża 
(Gomes 1959: 29). Po około dziesięciu latach od tych starć Bezaghi-
chi okazał się skłonny do rozmów. Gomes zaś udał, wedle własnej re-
lacji, że nie wie, z kim ma do czynienia. „Zaprosiłem ich (naczelnika 
z jego ludźmi) – wspominał – na karawelę, dałem im jeść i pić i ofia-
rowałem podwójne dary” (Gomes 1959: 47, „Et feci eos intrare in ca-
rauelam, et dedi eis comedere et bibere et munera duplata”). Potem 
odesłał ich na ląd z propozycją dalszych, przyjaznych kontaktów.

Przytoczone wyżej fragmenty wspomnień Dioga Gomesa budzą 
wiele wątpliwości. Wprawdzie tytuły władców są poświadczone przez 
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późniejsze źródła, więc spotkania wydają się rzeczywiste. Ale gorli-
wa chęć przyjęcia chrztu przez Niomimansę oraz zgoda Bezaghichi, 
jeszcze niedawno walczącego zbrojnie z Portugalczykami, na wejście 
na karawelę wydają się podejrzane. Wspominając po około czter-
dziestu latach swoje podróże, Gomes mógł połączyć różne wyda-
rzenia i uwypuklić swoją rolę. Przekazał nam jednak ogólną wiedzę 
o  znaczeniu wspólnego z  Afrykanami posiłku przy nawiązywaniu 
przyjaznych kontaktów portugalsko-afrykańskich.

Inaczej wygląda wiarygodność opisu uczty wydanej przez  
Ca da Mosto na cześć Budomela, władcy Kaioru, jednego z państw 
Wolofów. Wedle opisu odbyła się ona po dłuższym okresie korzyst-
nego dla obu stron handlu i  po długich, przyjaznych rozmowach 
Wenecjanina z tym władcą. Była podsumowaniem udanego spotka-
nia, a nie krótkim incydentem w trakcie przelotnego kontaktu.

Opis uczty jest małym fragmentem części relacji Ca da Mosto, 
poświęconej rokowaniom i  handlowi między Wenecjaninem 
a  Budomelem. Więcej miejsca zostanie poświęcone temu spotka-
niu w innym rozdziale. Było ono w literaturze analizowane i komen-
towane, szczególnie pod względem wyników ekonomicznych oraz 
wiadomości o  wewnętrznej organizacji Kaioru (Karpiński 1968; 
Boulègue 1987: 13–20; Małowist 1989; Tymowski 1991). Natomiast 
interesujący nas tutaj fragment źródła dotyczący uczty nie był bada-
ny. Być może widziano w nim tylko błahą ciekawostkę, być może zaś 
wpłynął na to typ przekazu.

Oryginał dzieła Ca da Mosto nie zachował się. Wiemy, że au-
tor spisał je bezpośrednio po powrocie z Portugalii do Wenecji, za-
pewne w latach 1464–1465. Istnieją dwie, różniące się między sobą 
rękopiśmienne kopie. Pierwsza jest zwana rękopisem A (Biblioteka 
Marciana w Wenecji, Marc. Ital., cl. VI, 457/ – 10701/). Kopia ta po-
wstała przed 1507 r., gdy na jej podstawie (oraz na podstawie jakie-
goś innego, zaginionego dziś rękopisu) dzieło wydano po raz pierw-
szy drukiem. Z  kolei kopia zwana rękopisem B powstała później 
(Biblioteka Marciana w Wenecji, Marc. Ital., cl. VI, 208/ – 5881/). 
Została spisana zapewne przez nieznanego z imienia zakonnika fran-
ciszkańskiego. Kopista, podobnie jak wydawca edycji z 1507 r. – a prze-
ciwnie do twórcy rękopisu A – wprowadził podział tekstu na roz-
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działy i wpisał ich tytuły. Ponadto kopista rękopisu B dodał od siebie 
krótkie, negatywne oceny Murzynów oraz kobiet. Było to sprzeczne 
z pozbawioną uprzedzeń postawą Ca da Mosto. Oceny te są omawia-
ne przez Leporace (Ca da Mosto–Leporace: wstęp) i Marie P. Laurent 
du Tertre (Ca da Mosto–Laurent du Tertre: 170–177).

Dwie podstawowe wersje drukowane źródła pochodzą z  lat 
1507 i  1550. W  obu wypadkach tekst znalazł się w  zbiorze róż-
nych opisów podróży. Jak wspomniałem, wydanie z  1507 r. opie-
ra się na rękopisie A i innym, nieznanym dziś przekazie. Wydawca 
wprowadził niewielkie zmiany w  stosunku do rękopisu A, przede 
wszystkim podział na rozdziały – choć nieco inny niż w rękopisie B 
(Paesi 1507). Drugie wydanie drukiem pochodzi z 1550 r. Tekst Ca 
da Mosto ukazał się wtedy w  zbiorze opisów podróży sporządzo-
nym przez Giovanniego Battistę Ramusia. Ta wersja źródła jest naj-
powszechniej znana, najczęściej wznawiana, cytowana i  tłumaczo-
na (Ramusio 1550). Nazwisko wydawcy zostało podane dopiero 
w trzecim wydaniu z 1563 r. To właśnie wydanie jest przedrukowa-
ne w Ca da Mosto–Milanesi, stanowi też podstawę edycji polskiej  
(Ca da Mosto–Podróże).

Ramusio opierał się na rękopisie A  lub na innym, bardzo mu 
bliskim manuskrypcie, znał także rękopis B i  oczywiście wydanie 
z 1507 r. W stosunku do obu rękopisów i do wcześniejszego wydania 
drukiem wprowadził poprawki językowe i inne zmiany, czasem też 
opuszczenia (Ca da Mosto–Podróże: 24, przyp. 63, 25, przyp. 66, 33, 
przyp. 87). Podobnie jak kopista rękopisu B i wydawca z 1507 r. tak-
że Ramusio uwzględnił podział opisu na rozdziały, ale zmienił kolej-
ność niektórych z nich i przeniósł kilka fragmentów tekstu w inne 
miejsca, które wydawały mu się lepiej uzasadnione.

Tak oto między oboma rękopisami: A i B, oraz dwiema podsta-
wowymi wersjami drukowanymi – z 1507 i 1550 r. – istnieją różnice. 
Interesujący nas fragment dotyczący uczty znajduje się tylko w ręko-
pisie B. Powstaje więc problem jego wiarygodności.

Wiemy, że kopiści i  wydawcy wprowadzali do tekstu zmiany. 
Polegały one na podziałach na rozdziały, wprowadzaniu ich tytułów, 
zmianie kolejności poszczególnych części, poprawkach językowych, 
wreszcie na dodawaniu krótkich ocen. Można wskazać przypadki 
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opuszczeń, nie znajdujemy natomiast wypadku dopisania obszerne-
go tekstu. Opis uczty byłby tu wyjątkiem. Wydaje się więc bardziej 
prawdopodobne, że pochodzi on rzeczywiście z  oryginału dzieła 
Ca da Mosto, lecz został opuszczony w rękopisie A, a w rezultacie – 
i w pochodzących od niego edycjach. Jest to jednak tylko hipoteza. 
Wiarygodność interesującego nas fragmentu możemy także ocenić 
po dokonaniu analizy jego treści i zgodności z wymową całego dzie-
ła. Przytoczmy więc najpierw ten fragment źródła:

O tym, jak przygotowałem im posiłek na sposób wenecki
 Pewnego dnia, gdyśmy razem świętowali, poprosiłem go, aby ze-
chciał spożyć ze mną posiłek, taki, jaki przyrządzamy w naszym mie-
ście Wenecji. Chętnie przyjął zaproszenie, pragnął bowiem zobaczyć, 
jak żyjemy my, chrześcijanie. Posłałem na statek po mojego pomocnika 
kuchennego, który odznaczał się wielkimi umiejętnościami i poleciłem 
mu nie szczędzić niczego, co było na statku. Najpierw przygotował stół, 
taborety (trójnogi), bielutkie obrusy, srebrne i metalowe, czyli cynowe 
naczynia; kazał przyrządzić potrawy z mięsa gotowanego i pieczonego, 
mięso siekane, zupę rybną, ryby smażone i z wody doprawiane migda-
łami, cukrem i delikatnymi korzeniami. Co prawda wina nie podał zbyt 
wiele, ale nie przejąłem się tym, ponieważ oni piją wodę, przyniesiono 
jednak najlepsze, jakie było.
 Gdy przygotowano wszystko, co niezbędne, kazałem nakryć 
do stołu pod ogromnym drzewem, poleciłem posadzić owego pana 
u szczytu stołu i nakazałem swoim marynarzom wnosić po kolei po-
trawy, z wielkim uszanowaniem, tak samo, jak u nas podaje się je na-
szym panom. [Ich] pan oraz wszyscy jego baronowie byli tak zdumie-
ni, że z tego zdumienia wcale nie jedli; widząc, jak przynoszą tak wiele 
delikatnych potraw, orzekli zgodnie, że [nawet] w raju nie jada się ni-
gdy tak świetnych dań. Po skończonym posiłku kazałem od razu za-
nieść wszystko na statek, żeby marynarze także mogli z tego skorzystać. 
Później bezustannie mówiliśmy o urokach Italii i szlachetności chrze-
ścijan; nie dawał mu spokoju fakt, że zasiadamy do stołu, oni bowiem 
jedzą z ziemi jak zwierzęta (Ca da Mosto–Podróże: 42 i nn.).

Como io li feci un pasto a la venetiana
 Essendo un zorno in festa con lui, lo pregai che volesse far un pa-
sto con mi, como se fa a la nostra cità de Venetia. Lui acceptò lo invito 
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volentiera per veder lo modo che s’è fra cristiani in lo viver nostro. 
Mundai a nuve per lo mio scalcho, che era cima de homo, e pregallo 
che non sparagnasse a roba che fosse in nave. Prima lui apparechiò la 
tavolla con trespedi, tovaglie bianchissime, vasi de arzento e di peltre, 
cioè di stagno; fece far vivande de carne alessa et arostita, tartare, pesci 
in broiti et alessi, con alcuni saporiti de mandole cum zucharo e specie 
delicati. Vero he che de vin non hera tropo ben fornito, ma non curai 
perché loro beveno aqua, pur ne fu portato del meglior che era. Et ap-
parechiate tutte le cose necessarie, feci apparechiare sotto un grandissi-
mo arbore la mensa, e feci seder lo segnor in capo de la mesa e portar le 
vivande ordinatamente da li mei marinari, con gran riverentie, secondo 
che se fa a li segnor nostri. Lo segnor con tutti quelli soi baroni stavano 
stupefacti e non manzavano per stupor; vedendo portar tante vivande 
con tanto ordene e reverentia. Io pregava el segnor che mazasse con li 
soi baroni; e gustando quelle vivande delicate diceano tutti che in para-
diso non se manzò mai si boni cibi. Finito el pasto feci subito riportar 
tutte le cose a nave aciochè li marinari anche loro havesseno da godere. 
Poi continuamente parlamo de le zentileze de la Italia e de cristiani, ma 
non potea darse pace del nostro seder a la mensa, perché loro manzano 
in terra como le bestie (Ca da Mosto–Leporace: 58).

Z kolejności opisu wynika, że wspomniana uczta odbyła się pod ko-
niec dłuższego okresu wzajemnego poznawania się przez obu part-
nerów, po podróży Ca da Mosto w głąb państwa Budomela i po do-
konaniu zadowalającej obie strony wymiany handlowej. Przebiegała 
ona na wybrzeżu, gdyż tylko tam Wenecjanin mógł szybko sprowa-
dzić ze statku potrzebny prowiant. Uczta była rodzajem odpowiedzi 
na gościnę, jaką Budomel zgotował mu wcześniej. Miała ona speł-
nić ponadto kilka innych celów. Ca da Mosto chciał nie tylko mu 
się zrewanżować i wyrazić dla niego respekt, lecz także zapoznać go 
z  obyczajami Europejczyków. Wenecjanin obserwował Afrykanów 
uważnie i kilkakrotnie umieścił w  swoim opisie uwagi świadczące 
o tym, że zainteresowanie drugą stroną było obopólne (Ca da Mos- 
to–Leporace: 57–58, 68, 70, 81, 85, 99). Nie tylko Wenecjanin pra-
gnął poznać sposób życia Afrykanów, ale i oni pragnęli dowiedzieć 
się o przybyszach jak najwięcej. Uczta była rodzajem odpowiedzi na 
to zainteresowanie i potrzebę poznania, tak przenikliwie (w porów-
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naniu z portugalskimi zdobywcami) przez Ca da Mosto dostrzeżoną. 
Następnym, wyraźnie w  opisie uwypuklonym celem poczęstunku, 
była chęć zaimponowania partnerowi. Kolejnym wreszcie – utrwa-
lenie przyjaznego nastawienia Budomela i możnych Kaioru do przy-
byszów.

Wszystkie te cele były w pełni zgodne z ogólnym zadaniem, któ-
re otrzymał Ca da Mosto – poznania Afrykanów i nawiązania z nimi 
trwałych, pokojowych kontaktów. Wzmacnia to wiarygodność in-
teresującego nas fragmentu. Jedynie zakończenie ostatniego zdania 
brzmi jak dysonans i jest sprzeczne tak z wymową całego dzieła, jak 
z treścią i wymową interesującego nas rozdziału. Ów krótki dopisek, 
podobnie jak inne tego typu rozrzucone w tekście rękopisu B uwagi, 
jest przypuszczalnie dodatkiem kopisty.

Trudno ocenić, do jakiego stopnia działanie Ca da Mosto było 
spontaniczne, a do jakiego dokładnie przemyślane. Wiele wskazu-
je jednak na to drugie – w  tym bezpośrednie wzmianki o  zamia-
rach Wenecjanina. Był on kupcem i człowiekiem dobrze wykształ-
conym. Sposób nawiązywania kontaktów przez ucztę bez wątpienia 
znał. Wenecjanie działali od stuleci w różnych środowiskach i han-
dlowali z ludźmi różnych kultur. Doświadczenie Ca da Mosto mo-
gło mu podsuwać realne wzory działań kupieckich i dyplomatycz-
nych (Lane 1973). Zapewne też pamiętał literackie i ikonograficzne 
wzory fikcyjnych uczt, wraz z komentarzami dotyczącymi ich zna-
czenia. Organizując własny poczęstunek, mógł wykorzystać ponad-
to doświadczenia swoich portugalskich poprzedników i nie popełnić 
ich błędów. Pomiędzy posiłkami, które wcześniej Portugalczycy ofia-
rowywali afrykańskim partnerom, a ucztą urządzoną Budomelowi 
jest zasadnicza różnica. Ponieważ ta ostatnia nastąpiła jako podsu-
mowanie dłuższego, pomyślnego kontaktu, była dzięki temu lepiej 
umotywowana pod względem dyplomatycznym i psychologicznym. 
Wcześniejsze posiłki organizowano na karawelach, miejscach w ca-
łości kontrolowanych przez Portugalczyków. Już ten jeden czynnik 
ograniczał zaufanie, którego oczekiwano – bez ryzyka z własnej stro-
ny – od Afrykanów. Czas posiłków był ponadto ograniczony, dłuższe 
przetrzymywanie gości na karaweli mogło wzbudzić podejrzenia. 
Uczta wydana przez Ca da Mosto została zorganizowana na lądzie, 
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a więc terenie kontrolowanym przez Budomela. To Wenecjanin oka-
zywał zaufanie, więc tym większą pozyskiwał przychylność partne-
rów afrykańskich. 

O bardzo dużej wadze przywiązywanej przez Ca da Mosto do 
odpowiedniego podjęcia Afrykanów świadczą przygotowania do 
uczty, zestaw sprzętów i  podanych potraw. Wiemy, że karawela 
Wenecjanina była dobrze zaopatrzona, ale po kilku miesiącach wy-
prawy załoga musiała już odczuwać braki, nawet jeśli uzupełniano 
zapasy pożywienia o produkty dostępne w Afryce. Przyrządzenie tak 
różnorodnych dań wymagało więc poświęcenia, a że nie było ono 
załodze obojętne, świadczy przesłanie marynarzom do zjedzenia 
wszystkiego, co pozostało.

W uczcie ze strony europejskiej wziął udział tylko Ca da Mosto. 
Prawdopodobna, chociaż bezpośrednio niewspomniana, jest rów-
nież obecność tłumacza. Jednak najpewniej nie był on uczestnikiem 
tej ceremonii. Podobnie nie uczestniczyli w niej marynarze, a tylko 
usługiwali do stołu. Prawo do zjedzenia pozostałych po ucztowaniu 
potraw uzyskali później, już na statku. To także wydaje się zgodne 
z przebiegiem całej wyprawy. Ca da Mosto udał się w głąb państwa 
Budomela sam. Rewanżował się więc za gościnę osobiście i przede 
wszystkim we własnym, a nie całej załogi, imieniu. Pragnął też za-
pewne podkreślić swą wyższą pozycję od reszty członków wyprawy.

Kto i jak uczestniczył w uczcie ze strony afrykańskiej, trudniej 
ustalić. Autor stwierdził wprost tylko to, że u szczytu stołu, na głów-
nym miejscu, zasiadł Budomel. Udział możnych jest potwierdzony 
pośrednio, gdy Ca da Mosto przytacza ich komentarze. Nie wiemy 
jednak, ilu to było ludzi, w jaki sposób i w jakim charakterze brali 
udział w ceremonii. Nie znamy także ich imion. Zresztą Ca da Mosto 
w całym opisie Kaioru podaje tylko jedno imię dostojnika. Był nim 
Bisboror, bratanek władcy, rządzący jedną z wiosek. Wenecjanin za-
przyjaźnił się z tym młodzieńcem i wielokrotnie długo z nim rozma-
wiał (Ca da Mosto–Leporace: 50, 62). Ale Bisboror pozostał praw-
dopodobnie w swojej wsi, gdy kupiec wraz z Budomelem powrócili 
na wybrzeże. Innych imion i ewentualnych powiązań krewniaczych 
pozostałych możnych nie znamy. Mamy natomiast wskazówki do-
tyczące liczby możnych wyższej rangi przebywających zazwyczaj 
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w otoczeniu Budomela. Przy innych okazjach dowiadujemy się bo-
wiem kilkakrotnie, że wokół władcy skupiała się świta licząca około 
sto pięćdziesiąt–dwieście zmieniających się kolejno osób. W tym or-
szaku nie było jednak równości. Gdy Budomel przybył na pierwsze 
spotkanie i uczynił to w sposób szczególnie paradny, otaczało go stu 
pięćdziesięciu pieszych i piętnastu konnych (Ca da Mosto–Leporace: 
50, 96). Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć – znając wy-
soką cenę koni w tej części Afryki, a także ceremonialny, symbolicz-
ny i magiczny aspekt ich używania – że tych piętnastu jeźdźców to 
grupa dostojników Kaioru (Law 1980: 58–61 [ceny], 164–168 [cere-
moniał]; Tymowski 1999b: 93–101). Czy wszyscy oni mogli wziąć 
udział w uczcie?

W  opisie pojawia się też pewna zastanawiająca sprzeczność. 
Możni chwalili ucztę i podziwiali poszczególne dania, ale „byli tak 
zdumieni, że z  tego zdumienia wcale nie jedli”. Można to próbo-
wać wyjaśnić w  dwojaki sposób. Być może autor nie napisał tego 
wprost, ale uważał za oczywiste, że po pierwszym zdumieniu bie-
siadnicy przystąpili jednak do jedzenia. Istnieje jednak i  inne wy-
tłumaczenie. W rozdziale poprzedzającym opis uczty Ca da Mosto 
wspomina, że władcy państw Wolofów posilają się zazwyczaj sami, 
bez towarzystwa. Zdarza się jednak, że do swego posiłku dopusz-
czają muzułmańskich marabutów, którzy starali się nawrócić wład-
ców Wolofów na islam, oraz „jednego lub dwóch najznakomitszych 
spośród Murzynów” (Ca da Mosto–Leporace: 58). Informacja ta 
świadczy o prawdopodobnym istnieniu u Wolofów pozostałości tra-
dycyjnego tabu, polegającego na nakazie samotnego jedzenia przez 
władcę. Było to w  Afryce tabu rozpowszechnione, często wład-
ca ucztował nie tylko sam, ale i w ukryciu (Egharevba 1934; Palau- 
-Marti 1964; Makarius 1970: 668–698; Claessen 1981: 67 i nn., 82; 
Tymowski 1999a: 54; 2009: 49–51). Tego rodzaju zakaz jest także 
znany z kultur innych kontynentów. Opisał to tabu w odniesieniu 
do różnych ludów już James Frazer (1890; tłumaczenie polskie 1965: 
184–191). Opis Ca da Mosto świadczyłby o stopniowym ogranicza-
niu tego tabu u  Wolofów, prawdopodobnie pod wpływem islamu, 
skoro to właśnie marabuci nie byli zobowiązani do jego respektowa-
nia. Co zaś się tyczy najznakomitszych dostojników miejscowych, to 
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może chodziło o bliższych krewnych władcy? W każdym razie nie 
była to grupa około piętnastu możnych, a jedynie kilku wybranych, 
nawet jeśli założyć, że jedna, dwie osoby dopuszczane jednorazowo 
do posiłku władcy zmieniały się, a więc w sumie ich liczba była nie-
co większa. Niekonsekwencję opisu uczty u Ca da Mosto można by 
wyjaśnić więc w ten sposób, że do stołu zasiedli tylko niektórzy wy-
brani możni, mający do tego prawo w ramach wierzeń i ceremonia-
łów miejscowych, a pozostali nie jedli, chociaż obserwowali ceremo-
nię i wyrażali swe uznanie.

W  opisie brakuje kilku informacji, które mogłyby nas intere-
sować. Nic nie wiadomo o wygłoszonych mowach. Wenecjanin pi-
sze nam tylko o komentarzach strony afrykańskiej oraz o później-
szym powracaniu w  rozmowach do tego wydarzenia. Z  tonu tych 
uwag i  rozmów wynika, że cele uczty zostały osiągnięte. Stało się 
tak, ponieważ Wenecjanin posłużył się metodą umacniania więzi 
międzyludzkich zrozumiałą i  cenioną we wszystkich kulturach. 
Świadczą o  tym badania antropologiczne dotyczące przeszło-
ści Europy (Huizinga 1967: 104 i  nn.; Guriewicz 1976: 231 i  nn.; 
Margolin, Sauzet 1982; Laurioux 1989), jak też wielu ludów i kul-
tur pierwotnych oraz pozaeuropejskich (Malinowski 1984: 174 i nn.; 
Kurczewski 1973). Ostatnio, na szerokim tle porównawczym, pisał 
o uczcie Jacek Banaszkiewicz (1992). 

W badaniach tych zwraca się uwagę na to, że uczta to typowy 
dla ludzkości sposób nawiązywania i umacniania przyjaznych sto-
sunków. Uczty pełniły i pełnią liczne funkcje praktyczne oraz sym-
boliczne. W przypadku, gdy uczestnicy należeli do jednej wspólnoty 
(rodu, wsi, plemienia, stanu, osób zatrudnionych w jednej instytu-
cji i tak dalej), celem uczty było uroczyste wyrażenie i umocnienie 
owej zbiorowości (Rigaux 1997: 169 i nn.). Czas tej ceremonii sta-
wał się czasem szczególnego natężenia poczucia łączności między 
członkami wspólnoty. Jeśli zaś ucztujący należeli do różnych grup 
społecznych, politycznych lub etnicznych znaczenie wspólnego bie-
siadowania ulegało zmianie. Uczta stawała się wyrazem nawiąza-
nia stosunków partnerskich, przyjaznych, a co najmniej czasem, gdy 
wrogie uczucia i działania ulegały zawieszeniu. Była ona przeciwień-
stwem wojny, stając się przestrzenią pokoju oraz wzajemnego zaufa-
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nia (Banaszkiewicz 1992: 95 i nn.). Ich naruszenie zaś uważano za 
szczególnie naganne. Jednocześnie jednak uczta mogła stać się dla 
jednej strony lub dla obu stron sposobem wywierania na partnera 
psychologicznej presji. Służył temu przepych dań i obsługi, zaskaku-
jące atrakcje ceremonii, przemówienia. Wszystkie te zabiegi nie mo-
gły jednak naruszyć poczucia bezpieczeństwa biesiadników, w prze-
ciwnym razie uczta nie spełniała swego zasadniczego zadania.

Interesująca nas uczta była oczywiście drugim ze wspomnia-
nych wyżej typów owej ceremonii. Przy stole siedli ludzie o  zu-
pełnie różnych kulturach, poziomie życia, sposobie gospodarowa-
nia. Powstaje więc pytanie, jak zamiary Ca da Mosto zostały przez 
Wolofów zinterpretowane. Zarówno tekst opisu, jak i dalsze postę-
powanie Budomela i  jego świty świadczą, że cel uczty został osią-
gnięty, że był on zrozumiały dla obu stron. Stało się tak, ponieważ 
Ca da Mosto odwołał się do tego, co łączy wszystkich ludzi i jest naj-
głębiej zakodowane w ludzkiej wspólnocie.

Analiza opisu uczty świadczy nie tylko o podobieństwach w od-
biorze tej ceremonii przez obie strony, ale także o istniejących różni-
cach. Już umieszczenie stołu pod wielkim drzewem mogło mieć dla 
Afrykanów głębsze, symboliczne lub sakralne znaczenie, podczas 
gdy dla Europejczyka było zajęciem miejsca dogodnego, przyjemne-
go. Największą różnicą byłoby – jeśli przyjąć jedną z wyżej wysunię-
tych hipotez – prawo do ucztowania z władcą. W piętnastowiecznej 
Europie była to kwestia prestiżu, pozycji społecznej. W Afryce tak-
że, ale ponadto mogło wchodzić w grę zagadnienie tabu związanego 
z osobą panującego.

Pomimo dających się zaobserwować różnic podobieństwo od-
bioru tej ceremonii i  osiągnięty dzięki niej stopień porozumienia 
są przeważające. Pisałem wcześniej o  sposobach porozumiewania 
się Europejczyków z Afrykanami w trakcie pierwszych wypraw od-
krywczych. Analizowałem tam problem przygotowywania tłuma-
czy oraz powstanie pierwszego, krótkiego słowniczka afrykańskiego. 
Były to metody nawiązujące do zdobytych umiejętności i zgroma-
dzonej wiedzy. Z Ca da Mosto można z kolei łączyć skuteczne zasto-
sowanie w Afryce innej metody, odwołującej się do ludzkich emocji, 
rozumienia symboli i ceremoniału.
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Organizacja i przebieg pierwszych spotkań

Jednym z celów pierwszych wypraw portugalskich do Afryki, sfor-
mułowanym przez Infanta Henryka i  zapisanym przez kronikarza 
Gomesa Eanesa de Zurarę, było dotarcie do ludzi żyjących w Afry-
ce. Z  muzułmanami zamierzano walczyć, z  chrześcijanami – jeśli 
spełniłaby się nadzieja ich spotkania – zamierzano zawrzeć sojusz 
antymuzułmański, zaś pogan chciano nawracać. Spodziewano się 
ponadto osiągnięcia zysków handlowych. Poza celem wojennym, 
będącym formą przedłużenia rekonkwisty, inne projekty Portugal-
czyków wymagały nawiązania pokojowych kontaktów z Afrykana-
mi. Tak więc plany i nadzieje odkrywców przewidywały dotarcie do 
zasiedlonych ziem. Natomiast wedle przeciwników wypraw – właś-
nie spodziewany brak takich ziem odbierał sens ekspansji w Afry-
ce. Mówiono, że „za Przylądkiem Nie nie ma ani ludzi, ani zamiesz-
kanych miejsc” (Zurara–Soares: 68, „que depois deste cabo, não há 
ai gente nem povoação alguma”). Po co więc organizować tam kosz-
towne i  ryzykowne wyprawy? W praktyce okazało się, że trwożne 
wieści o upale, rosnącym w miarę posuwania się na południe i zabi-
jającym każde życie, były fałszywe. Jak wiemy, Diogo Gomes, uczest-
nik wczesnych wypraw, wspominał, że, owszem, znaleziono obszary 
„zamieszkane przez tak wielką liczbę ludów, że aż trudno dać temu 
wiarę” (Gomes 1959: 27).

W  trakcie pierwszych ekspedycji, poza celami postawiony-
mi przez Henryka Żeglarza, wielką rolę odgrywały dążenia uczest-
ników wypraw. Pragnęli oni sławy, zaszczytów i korzyści material-
nych. Gdy schodzili na ląd, ich głównym celem było branie łupów 
i chwytanie niewolników. Miejscowa ludność albo przeciwstawiała 
się zbrojnie napastnikom, albo uciekała w głąb lądu, gdzie nie mogły 
jej dosięgnąć rejzy. Pomimo tych najazdów i przerażenia, jakie bu-
dziły, już w najwcześniejszym okresie wypraw podejmowano próby 
zdobycia informacji o przeciwniku, a nawet nawiązania z nim kon-
taktu. Znamy usiłowania z lat 1444–1445 podjęte przez Gonçalo da 
Sintrę i João Fernandesa (Zurara–Soares: 157, 170–171) oraz treść 
relacji tego drugiego z  pobytu wśród Berberów (Zurara–Soares: 
189–192, 445–450). Doprowadził on do rozmowy załogi karaweli 
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z  miejscowym kupcem Ahude Meymamem, który zaproponował 
Portugalczykom kupno kilku czarnych niewolników. Po pewnym 
czasie na brzeg przybyło wielu ludzi zainteresowanych kontaktem 
z przybyszami. Z powodu obaw obu stron wymieniono po dwóch 
zakładników. Wtedy na karawelę weszło wiele osób, wiedzionych 
ciekawością i  chęcią handlu. Portugalczycy kupili dziewięciu czar-
nych niewolników i trochę złotego piasku. Miejscowe kobiety pró-
bowały uwieść tych, którzy zeszli na ląd, obawiano się jednak za-
sadzki. Przylądek, na którym doszło do tych wydarzeń, nazwano 
Cabo do Resgate, to znaczy Przylądek Handlu (Zurara–Soares: 197, 
„E àquelle lugar ficou, dali avante, por nome Cabo do Resgate”), ale 
nazwa nie utrzymała się, gdyż miejsce nie zmieniło się w punkt sta-
łej wymiany.

Wydarzenia te nie pociągnęły więc za sobą dalszych, systema-
tycznych kontaktów, były raczej wyjątkowe, jednorazowe. Wywołały 
jednak na odkrywcach wystarczające wrażenie, aby opisał je nie tyl-
ko Zurara, ale także w następnym stuleciu João de Barros (Barros– 
–Cidade: 40–44). Przypadki wchodzenia Afrykanów na karawele zo-
stały odnotowane przez Zurarę jeszcze kilkakrotnie (Zurara–Soares: 
368, 434, 509). Nie wszystkie próby nawiązania kontaktu okazały się 
udane. Poza tym ciekawość i chęć jej zaspokojenia nie zawsze dawa-
ły rezultaty pokojowe. Dochodziło do walk, a wieści o takich napa-
ściach szybko się w Afryce rozchodziły (Zurara–Soares: 176–177). 
Być może dlatego nie udała się znana nam próba Piresa z ciastem, lu-
strem i znakiem krzyża, kiedy zamiast kontaktu wywiązała się bitwa 
(Zurara–Soares: 365–366).

W  czasie swojej drugiej wyprawy Ca da Mosto wpłynął kara-
welą w  głąb lądu, wykorzystując żeglowność rzeki Gambii i  do-
tarł do siedziby lokalnego władcy – Batimansy. Po wymianie po-
darków i wyrazach przyjaźni rozpoczęto handel trwający jedenaście 
dni (Ca da Mosto–Leporace: 97–100). W  rękopisie A  wspomina 
się tylko o dwóch dniach, co zmniejszałoby znaczenie tego spotka-
nia. Wydarzenie to można uznać za jedno z najwcześniejszych spo-
tkań Europejczyków z Afrykanami nad Gambią. Ale opis i analiza 
jego przebiegu są niemożliwe ze względu na zbyt szczupły mate-
riał źródłowy. W każdym razie Ca da Mosto miał poczucie sukcesu. 
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Skłoniło go ono do dalszej żeglugi na południe. U ujścia Casamansy 
dowiedział się o władcy tegoż imienia, rezydującym jednak zbyt da-
leko w głębi lądu. Gdy karawela zakotwiczyła z kolei u ujścia rze-
ki Geby, zbliżyły się do niej łodzie pełne uzbrojonych Afrykanów. 
Dali oni znak pokoju i bez przeszkód, w zdumieniu, przyglądali się 
statkowi. Okazało się jednak, że porozumienie z nimi jest niemożli-
we, gdyż żaden z tłumaczy nie znał miejscowego języka. W rezulta-
cie Ca da Mosto postanowił zawrócić do Portugalii (Ca da Mosto– 
–Leporace: 110–114).

Żadnego z  tych pierwszych kontaktów (poza jednym wyżej 
wspomnianym) nie można uznać za spotkanie. Były to kontakty or-
ganizowane spontanicznie i  sporadycznie. Obie strony uczyły się 
dopiero, jak postępować wobec partnera/przeciwnika. Jeśli przebieg 
kontaktu okazywał się dla obu stron pomyślny i pozbawiony agresji, 
powstawały warunki do przyszłego spotkania.

Po pierwsze kontakt musiał być pokojowy. Jeśli Portugalczycy 
schodzili na ląd, aby napadać miejscową ludność, brać łupy i nie-
wolników, to uniemożliwiali lub odsuwali w  czasie ewentualne 
spotkania. Podobnie działo się, jeśli Afrykanie, ostrzeżeni wieścią 
o wcześniejszych rabunkach, napadali na karawele lub na posłańców 
wysyłanych na ląd.

Po drugie niezbędna była możliwość rozmowy. Dlatego 
Portugalczycy przygotowywali sobie tłumaczy.

Po trzecie spotkanie mogło dojść do skutku i przebiegać spraw-
nie, jeśli były określone jego strony.

Po czwarte z obu stron musiała istnieć wola doprowadzenia do 
spotkania oparta na oczekiwaniu jego korzystnych rezultatów. Samo 
zaspokojenie ciekawości wydaje się ważnym czynnikiem, ale jed-
norazowym i krótkotrwałym, niewystarczającym na dłuższą metę. 
Trwałym motywem okazało się obustronne dążenie do osiągnięcia 
korzyści handlowych.

Po piąte spotkanie musiało być przygotowane, obie strony po-
winny akceptować jego okoliczności, określić swoje cele i  metody 
prowadzące do ich osiągnięcia.

Po szóste spotkanie wymagało odpowiedniego czasu i miejsca. 
Nie mogło być kontaktem krótkotrwałym, powierzchownym, w któ-
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rym obie strony nie zdołałyby określić swoich oczekiwań i przekazać 
ich partnerowi. Musiało być przy tym zamknięte w czasie. Kontakty 
powtarzalne, schematyczne i  automatyczne nie są spotkaniami. 
Ważna jest też określona przez uczestników i świadomie wykorzy-
stywana przestrzeń.

Tak więc za spotkanie między Europejczykami i  Afrykanami 
w pierwszej fazie wypraw portugalskich do Afryki Zachodniej będę 
uważać te pokojowe kontakty, które dochodziły do skutku z woli obu 
stron; w których obie oczekiwały po kontakcie określonych, realizo-
wanych wspólnie rezultatów; które rozgrywały się w uzgodnionych 
przez nie przestrzeni i czasie; oraz które były zorganizowane przez 
obie strony, a więc nie miały charakteru przypadkowego.

Warunkiem uznania kontaktu za spotkanie jest według psy-
chologów wzajemne podmiotowe traktowanie się stron (Węgrzecki 
1989; 1993: 29–36). Tak więc przemoc i przedmiotowe traktowanie 
co najmniej jednej z nich zaprzeczają idei spotkania.

Ponieważ każde spotkanie to dynamiczny, zamknięty w  cza-
sie proces, ważny jest cały jego przebieg. Wyniki zależą nie tylko od 
występowania wspomnianych warunków, ale także od ich natęże-
nia oraz trwałości (lub załamania się). W kronikach i relacjach do-
tyczących wczesnych wypraw Europejczyków do Afryki Zachodniej 
mamy kilka spotkań, które odpowiadają naszej wstępnej definicji i są 
opisane wystarczająco szczegółowo i  obszernie, aby było możliwe 
przeanalizowanie ich przebiegu i wyników. Pragnę zająć się trzema 
takimi spotkaniami. Pierwsze między duńskim rycerzem Valartem, 
działającym w imieniu Henryka Żeglarza, a lokalnym naczelnikiem 
Sererów o  imieniu Guitenyia zostało szczegółowo opisane w  kro-
nice Zurary, a  także we wspomnieniach Dioga Gomesa i  w  dziele 
João de Barrosa (Zurara–Soares: 533–543; Gomes: 30–31; Barros– 
–Cidade: 63–64). Znamy już wynik tego spotkania, tu zajmiemy się 
jego przebiegiem. Drugie interesujące mnie spotkanie między Ca da 
Mosto a władcą Kaioru Budomelem zostało opisane przez jego euro-
pejskiego uczestnika (Ca da Mosto–Leporace: 49–58). Trzecie – na 
wybrzeżu Mina, między Diogiem de Azambuja a lokalnym naczel-
nikiem Caramansą – ma najobszerniejszą dokumentację źródłową, 
przede wszystkim fragmenty kroniki Ruiego de Piny, dzieł Duartego 
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Pacheca Pereiry i João de Barrosa (Pina–MMA 1952: 8–14; Barros– 
–Cidade: 77–85; Pacheco–Mauny: 120–123). Wszystkie wspomnia-
ne wyżej źródła zostały napisane przez Europejczyków, źródeł afry-
kańskich nie mamy wcale. Jednakże cechą wszystkich tych tekstów 
jest chęć autorów, by opisać działania Afrykanów, a nawet dokonać 
próby wniknięcia w ich motywacje.

Wzmianki i obszerne opisy analizowanych niżej wydarzeń znaj-
dują się w wielu opracowaniach dotyczących ekspansji portugalskiej 
w Afryce (Małowist 1969a: 128–129, 190–193; 1976a: 147–149; Elbl 
1992). Szczególnie cenna jest praca Paula Haira o powstaniu zamku 
i faktorii w Mina (Hair 1994). Jednakże autorzy opracowań nie roz-
patrują i nie analizują tych wydarzeń w kategoriach spotkania, przy-
jętych w tym rozdziale.

Spotkanie Valarte–Guitenyia

Valarte udał się do Afryki w 1447 r. (Tymowski 2008a). Jego zada-
niem było nawiązanie kontaktów z miejscowym władcą (gdyby do 
takiego dotarł), doprowadzenie do jego chrztu oraz zawarcie z nim 
sojuszu przeciw muzułmanom. Dodatkowy cel stanowiło rozpoczę-
cie kontaktów handlowych. Infant Henryk wyposażył karawelę, do-
starczył wyprawie tłumaczy i wyznaczył portugalskiego dowódcę za-
łogi żeglarskiej. Zwierzchnikiem całej wyprawy był Valarte.

Duński rycerz dotarł do części wybrzeża leżącej na południe od 
Przylądka Zielonego, w pobliżu ujścia rzeki Salum. Były to tereny za-
siedlone przez lud Sererów. Tamtejsza organizacja polityczna nosi-
ła nazwę Sine. Gdy osiem lat po Valartem przybył tam Ca da Mosto, 
zanotował: 

nie mają ani króla, ani pana z prawdziwego zdarzenia, lecz poważają 
jednych spośród siebie bardziej niż innych, w zależności od ich zalet 
i pozycji. Nie chcą, aby ktoś sprawował nad nimi władzę.

non hano re né signor alguno proprio, ma ben honorano piu uno cha 
uno altro, segondo la qualitá e condition de li homini che sono fra loro; 
non voleno consentir signor nesun fra loro (Ca da Mosto–Leporace: 
75–76; Ca da Mosto–Podróże: 54).
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Valarte zastał wśród Sererów z Sine taką właśnie sytuację. Wpłynęło 
to decydująco na przebieg i wynik spotkania. Po zakotwiczeniu ka-
raweli rycerz z kilkoma ludźmi, w tym z tłumaczem, udał się na ląd 
i  rozpoczął rozmowę z  dużą grupą Afrykanów. Zaproponował im 
wymianę zakładników i dalsze kontakty. Rozmówcy odpowiedzieli, 
że nie mogą podjąć takiej decyzji bez rozkazu naczelnika (w tekście 
portugalskim użyto słowa cavaleiro), który jest „gubernatorem” tego 
kraju. Gdy ów naczelnik o imieniu Guitenyia dowiedział się o pro-
pozycji rozmów, przybył na wybrzeże, zgodził się na warunki zapro-
ponowane przez Valartego i wysłał swojego człowieka na karawelę. 
Posłowi odczytano list Infanta, który rycerz wiózł ze sobą, i powie-
dziano mu, że przybysze chcą nawiązać kontakt z władcą. Wysłannik 
odparł, że władca nazywany przez niego Boor przebywa w głębi lądu 
na wyprawie wojennej i kontakt z nim jest niemożliwy. W rzeczy-
wistości Boor nie było imieniem władcy, ale jego tytułem. W języku 
Wolofów, a także Sererów słowo boor (bur) oznacza „władca”, „król” 
(Mota 1946: 299–304; Boulègue 1987: 15, 46–47, 129–131; Diagne 
1981: 40–44). Następnie Europejczycy urządzili na karaweli ucztę, 
potem odesłali posła na ląd.

W  czasie tych wstępnych rozmów na wybrzeże przybyli dwaj 
inni ważni członkowie lokalnej afrykańskiej wspólnoty o imionach 
Satam i  Minef. Tego drugiego Portugalczycy określili jako wyjąt-
kowo dziwacznego, potwornie brzydkiego, ale mającego znaczny 
wpływ na Afrykanów. Być może był on kapłanem, co tłumaczyło-
by jego zastrzeżenia. O ile bowiem Guitenyia pragnął kontynuować 
spotkanie z Valartem i Portugalczykami, o  tyle Satam i Minef byli 
temu przeciwni.

Następnego dnia, rankiem, gdy łódź portugalska dobiła do brze-
gu, Guitenyia czekał na nią zaopatrzony w kuskus, rodzaj zupy, chleb, 
mąkę, figi, kozę i koziołka, mleko, wino palmowe, ziarno, z które-
go sporządzano chleb, oraz kieł słonia. Zapewne jego intencją było 
przekazanie daru w postaci posiłku, a potem rozpoczęcie handlu (na 
co może wskazywać kość słoniowa). Świadczy o tym zapewne rów-
nież dalszy przebieg zdarzeń. Na wybrzeże przybył bowiem następ-
ny dostojnik, o  imieniu Amallam. Był to syn wuja Guitenyi, czyli 
członek jego rodu. Imię może wskazywać na kontakty z  marabu-
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tami muzułmańskimi, którzy zapewne docierali do Sererów (Mota 
1946: 301, przyp. 98; Zurara–Bourdon: 260, przyp. 5). Misyjne cele 
Valartego nie stanowiły jednak przeszkody. Ani w tym momencie, 
ani później spraw religijnych w ogóle nie poruszono. Amallam zresz-
tą nie protestował przeciwko kontaktom z Europejczykami, ale starał 
się przejąć rolę Guitenyi, stanąć na czele rozmów i ewentualnie han-
dlu. Wobec wybuchłego sporu Guitenyia przekazał Europejczykom 
pożywienie i prosił, by oddalili się na czas posiłku, gdy miejscowi 
odbędą naradę. 

Dyskusje między Afrykanami, zarówno znanymi z imienia do-
stojnikami, jak i pozostałymi członkami wspólnoty, trwały – bez re-
zultatu – cały dzień. W międzyczasie Guitenyia kilkakrotnie przy-
płynął łodzią na karawelę i  prowadził wymianę towarów. Chociaż 
twierdził stanowczo, że ma władzę przekazaną mu przez boora 
(władcę) i  może działać w  jego imieniu, wyraźnie nie reprezento-
wał całej lokalnej wspólnoty, która nie doszła do zgodnego wnio-
sku, ani nie mógł narzucić jej swojego zdania. W tej sytuacji Valarte 
i Portugalczycy ponowili prośbę o rozmowę z władcą zwierzchnim. 
Guitenyia wysłał do niego posłańca. W międzyczasie zajmowano się 
handlem i  wspólnym ucztowaniem. Portugalczycy uznali, że naj-
cenniejszym towarem w dyspozycji ich partnerów jest kość słonio-
wa. Poprosili więc Guintenyię o  jej dostarczenie w większej ilości. 
Wydawało się, że sprawy przebiegają pomyślnie, handel jest korzyst-
ny, a nawiązanie kontaktów z władcą zwierzchnim nieodległe.

Nagły zwrot sytuacji nastąpił, gdy Guitenyia udał się na polowa-
nie, by dostarczyć kość słoniową. Valarte, jak kilkakrotnie wcześniej, 
popłynął łodzią do brzegu. Zawsze zachowywał środki ostrożności, 
tym razem wpadł jednak wraz z towarzyszącymi mu ludźmi w pu-
łapkę i zginął. Pozostała załoga karaweli postanowiła w tej sytuacji 
wrócić do Portugalii.

Spotkanie zakończyło się więc całkowitym niepowodzeniem. 
Nie było ono wystarczająco przygotowane. Chociaż Valarte miał tłu-
maczy i towary na handel, to inne warunki, przede wszystkim miej-
sce lądowania, wydają się raczej przypadkowe. Afrykanie zaś byli 
przybyciem Europejczyków zaskoczeni i  dopiero po nawiązaniu 
kontaktu rozważali, jak mają postąpić. Istniały wprawdzie okolicz-
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ności, które zapowiadały pomyślny przebieg spotkania. Po zakotwi-
czeniu karaweli doszło do wstępnego porozumienia stron. Tłumacze 
dobrze spełniali swoją rolę. Obie strony dysponowały towarami in-
teresującymi partnera i podjęły korzystny dla nich handel. Miejscem 
spotkania były zarówno plaża na wybrzeżu, jak i  pokład karaweli. 
Z opisu wynika, że Afrykanie udawali się na okręt z większym zaufa-
niem niż Europejczycy na brzeg. Ale zabezpieczeniem była dla obu 
stron wymiana zakładników.

Ostateczne załamanie się spotkania miało swe źródło w braku 
jednolitego stanowiska strony afrykańskiej. Można nawet stwier-
dzić, że wbrew oczekiwaniom i staraniom Valartego strona taka nie 
istniała. Rolę tę starał się pełnić Guitenyia, ale jej nie podołał. Jego 
przywództwo nie było pełne i niepodlegające wśród Afrykanów dys-
kusji. Inni dostojnicy próbowali albo przejąć jego rolę (Amallam), 
albo mu przeszkodzić i  zerwać kontakty z  przybyszami (Satam 
i Minef). Być może obawiali się wzrostu jego znaczenia jako part-
nera Europejczyków. Wykorzystali więc oddalenie się Guitenyi, na-
mówili innych Afrykanów do napaści na przybyszów i zabicia tych, 
którzy wylądowali na plaży. Spotkanie zamieniło się w konfrontację.

Zurara poświęcił temu wydarzeniu obszerny rozdział swojej 
kroniki. Opisał bardzo dokładnie i szczegółowo rokowania, uczest-
ników afrykańskich i  ich wahania dotyczące prowadzenia lub ze-
rwania rozmów. Być może śmierć rycerza-obcokrajowca zrobiła na 
dworze Infanta duże wrażenie. W każdym razie pisali o niej także 
Diogo Gomes i w XVI w. João de Barros. Prawdopodobnie na dwo-
rze analizowano przyczyny niepowodzenia. Był to przecież czas, gdy 
Henryk Żeglarz pragnął powstrzymać walki i  rabunki, rozpoczy-
nając nawiązywanie kontaktów pokojowych. Zapewne wyciągnięto 
z  przebiegu tej wyprawy następujący wniosek: należało szukać po 
stronie afrykańskiej partnerów dysponujących władzą wystarcza-
jącą do zapewnienia pokojowego przebiegu kontaktów, czyli wład-
ców obdarzonych większym niż Guitenyia autorytetem i posłuchem. 
Z kolei po stronie portugalskiej byli potrzebni ludzie potrafiący na-
wiązać i utrzymać pokojowe kontakty. Funkcję tę mogli lepiej peł-
nić kupcy niż rycerze. Postulowano też potrzebę przygotowania spo-
tkań, zarówno po stronie europejskiej, jak i afrykańskiej.
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Spotkanie Alvise da Ca da Mosto–Budomel

Misja, którą Infant Henryk powierzył kilka lat później Ca da Mosto, 
była najlepszym przykładem wyciągnięcia wniosków z niepowodze-
nia Valartego i dobrego przygotowania wyprawy.

W czasie pierwszej podróży w 1455 r. Ca da Mosto dotarł do pań-
stwa Wolofów – Kaior, leżącego na południe od ujścia Senegalu i na 
północ od Przylądka Zielonego. Był to teren znany Portugalczykom 
od z górą dziesięciu lat. Kontakty z Afrykanami początkowo mia-
ły wrogi charakter (Zurara–Soares: 243–254, 339–346, 483–486). 
Stopniowo jednak stawały się pokojowe. Był czas na przygotowanie 
tłumaczy. Poznano władcę i jego możliwości. Jak pisał Ca da Mosto:

wiedziałem już bowiem od pewnych Portugalczyków, którzy mieli 
z nim [władcą – M. T.] do czynienia, że jest on przyzwoitą i godną za-
ufania osobą i że płaci za towar zgodnie z jego rzeczywistą wartością.

io havea habuto information da altri Portogalesi che con lui havea ha-
buto a far, che liera persona da bene e signor de chi podea fidar, apaga-
va realmente quello che’l tolea (Ca da Mosto–Leporace: 49; Ca da Mos- 
to–Podróże: 36).

Ca da Mosto miał też inne informacje dotyczące strony afrykańskiej: 
wiedział, jakie towary są oczekiwane i co sam może kupić, znał miej-
sce zwane Palma di Budomel, w którym należało zakotwiczyć kara-
welę. Miał ze sobą tłumacza. Ponadto był, pomimo młodego wieku, 
doświadczonym kupcem. Dzięki temu potrafił nie tylko sprawnie 
przeprowadzić handel, ale także wpłynąć na kształtowanie zasad wy-
miany z Wolofami w przyszłości.

Przebieg spotkania z władcą Kaioru Budomelem jest znany z re-
lacji, którą Ca da Mosto spisał po swoim powrocie z Portugalii do 
Wenecji w  1463 r. Jest to więc relacja uczestnika wydarzeń. Tekst 
opiera się na wspomnieniach oraz przypuszczalnie na notatkach po-
wstających już w czasie podróży. Mamy do czynienia z dziełem czło-
wieka pragnącego poznać i zrozumieć swych afrykańskich partne-
rów, wniknąć w motywy ich postępowania (Laurent du Tertre 1985: 
28–31; Mollat 1984: 56; Hair 1994b: 98–100).
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Po zakotwiczeniu karaweli Ca da Mosto posłał na ląd tłuma-
cza z wiadomością o swoim przybyciu i o towarach, które oferował. 
Posłanie skierował do władcy nazywanego przezeń Budomelem. 
Wiemy, że był to tytuł, a nie imię. W języku Wolofów bur (boor) zna-
czy władca, zaś damel to tytuł panujących w Kaiorze, jednym z kilku 
państw utworzonych przez ten lud (Boulègue 1987: 15). W odpowie-
dzi na tę wiadomość Budomel przybył na wybrzeże w asyście piętna-
stu ludzi konnych i stu pięćdziesięciu pieszych. Skierował do Ca da 
Mosto posłańca z zaproszeniem na ląd i zapewnieniem, że przyjmie 
gościa ze wszelkimi honorami. Wenecjanin przystał na propozycję 
bez obawy. Nie tylko wylądował na brzegu osobiście, ale od razu za-
brał ze sobą przeznaczone na sprzedaż konie i inne towary, co było 
dowodem pełnego zaufania do władcy. Wielka szkoda, że nie mamy 
opisu pierwszych chwil spotkania. Ca da Mosto odnotował tylko, że 
został serdecznie ugoszczony, że prowadzili obaj długie rozmowy, 
po których przekazał Budomelowi konie i pozostałe towary. Do tego 
pierwszego kontaktu doszło na wybrzeżu, w miejscu zetknięcia się 
obu stron. Budomel obiecał zapłacić za otrzymane towary niewol-
nikami, ale na ich zgromadzenie potrzebował czasu. Zaprosił więc  
Ca da Mosto do swojej siedziby leżącej w głębi lądu, w odległości 
około dwudziestu pięciu mil (czyli mniej więcej trzydziestu sied-
miu kilometrów) od wybrzeża. (Ca da Mosto posługiwał się milami 
rzymskimi, liczącymi tysiąc czterysta osiemdziesiąt metrów). Licząc 
na korzystną wymianę, Budomel podarował Wenecjaninowi piękną 
dwunasto- lub trzynastoletnią niewolnicę. Ca da Mosto zaufał mu 
i udał się w głąb lądu.

Nie wiemy, ile czasu trwały te pierwsze rozmowy. Dowiadujemy 
się tylko, że Budomel po otrzymaniu wiadomości przybył na wy-
brzeże natychmiast (brevemente). Jeśli przebywał w  pobliżu, cała 
wstępna faza spotkania trwała jeden dzień. Jeśli zaś miał do prze-
bycia trzydzieści siedem kilometrów, rozmowy mogły zająć wieczór 
i  dzień następny. W  każdym razie był to okres stosunkowo krót-
ki. Z kolei dalsza część spotkania i pobyt Ca da Mosto w rezyden-
cji Budomela trwały wedle wspomnień Wenecjanina „około 28 dni”  
(„e li stete zircha zorni 28”).



138 ROZDZIAł 2

W  początkowej fazie spotkania, po przedstawieniu przez po-
słańców intencji obu stron, zaproszeniu i zejściu na ląd, prowadzo-
no wstępne rozmowy handlowe. Przebieg tego etapu zdaje się świad-
czyć o trochę innym potraktowaniu spotkania przez każdą ze stron 
lub o różnych możliwościach każdej z nich. Ca da Mosto był kup-
cem działającym przede wszystkim we własnym interesie. Chociaż 
otrzymał od Henryka Żeglarza pozwolenie na podróż i zlecenie roz-
wijania handlu, nie był jego oficjalnym przedstawicielem. Jeśli więc 
chciał się prezentować najlepiej jak mógł, to przede wszystkim uka-
zując swoje możliwości handlowe. Dlatego zapewne od razu zabrał 
ze sobą na ląd towary, w tym szczególnie pożądane w Afryce konie. 
Budomel z kolei ukazał się jako władca. Towaru, którym dyspono-
wał, czyli niewolników, ze sobą nie zabrał.

Z  dalszej części relacji Ca da Mosto wiemy, że cała drużyna 
Budomela liczyła kilkuset ludzi, rozmieszczonych w  różnych czę-
ściach państwa. „Ów Budomel trzyma zawsze w domu co najmniej 
dwustu Murzynów, którzy bez przerwy za nim chodzą, co prawda 
czyniąc to na zmianę” (Ca da Mosto–Leporace: 54; Ca da Mosto– 
–Podróże: 40, „Questo Bodumel ha sempre 200 Negri in chassa per 
el meno, che continuamente el seguita e vano con lui; ben è vero 
che l’un va e l’altro vien”). Wynikałoby z tego, że Budomel przybył 
na spotkanie z Ca da Mosto z całą otaczającą go w tym czasie świtą. 
Najwyraźniej chciał przedstawić się w pełni swojej władzy. Jak wspo-
mniał Wenecjanin, o znaczeniu władców Wolofów świadczył właś-
nie towarzyszący im orszak (Ca da Mosto–Leporace: 52). Budomel 
i piętnastu dostojników dosiadało koni, które były symbolem wła-
dzy, prestiżu i bogactwa, otaczano je czcią wyrażaną w ceremonia-
łach i zaklęciach (Ca da Mosto–Leporace: 69; Law 1980; Tymowski 
1999b: 93–101). Budomel sygnalizował przez ten gest, jaką ma po-
zycję polityczną i jakie możliwości jako partner handlowy. Zostało 
to dobrze odczytane przez Ca da Mosto.

Władca Kaioru dokonał jeszcze jednego gestu, którego zabra-
kło na początku spotkania ze strony Europejczyka. Jak wiemy, dał 
Wenecjaninowi dar w postaci pięknej niewolnicy. Gest taki był w kul-
turze zachodnioafrykańskiej oczekiwanym, wręcz niezbędnym spo-
sobem pomyślnego rozpoczęcia każdych pertraktacji. Obszerny opis 
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funkcji darów w rozpoczynaniu transakcji handlowych sporządził na 
początku XVII w. Pieter de Marees (Marees–Dantzig, Jones: 47–50). 
Nie wiemy nic o  kontrdarze ze strony Ca da Mosto. Zapewne nie 
znał wystarczająco miejscowych obyczajów. Budomel, przekazując 
niewolnicę, uzyskiwał swoistą psychiczną przewagę jako osoba god-
niejsza, co zresztą potwierdził Ca da Mosto, pisząc z uznaniem o wy-
niosłości i powadze murzyńskiego władcy (Ca da Mosto–Leporace: 
55–56, „stado e continentia”).

Jak już wspomnieliśmy, istotną teoretyczną cechą spotkania jest 
wzajemne, podmiotowe traktowanie się stron. Przebieg dalszego po-
bytu Ca da Mosto u Budomela, psychiczny kontakt nawiązany mię-
dzy nimi, treść rozmów świadczą wymownie, że ten ważny warunek 
został w  wypadku tego spotkania spełniony. Obaj interesowali się 
drugą stroną, pragnęli dowiedzieć się jak najwięcej, a jednocześnie 
nie naruszali poczucia godności partnera.

Aby zaprezentować obyczaje europejskie, na końcu spotka-
nia Wenecjanin urządził dla Budomela i  jego najbliższego otocze-
nia znaną nam już ucztę, którą wzbudził podziw i  liczne komen-
tarze Afrykanów. Można ją uznać za, spóźniony wprawdzie, dar 
Europejczyka.

Ca da Mosto rozmawiał nie tylko o  handlu, chociaż był to 
główny motyw spotkania. Interesowała go organizacja polityczna 
Wolofów, produkcja rolna i rola żon władcy w tym systemie, dwór 
Budomela i przebieg audiencji, targi, obyczaje, wierzenia i rozrywki 
(Ca da Mosto–Leporace: 52–60, 67–70).

Chociaż dysponujemy opisem sporządzonym tylko przez stro-
nę europejską, o Afrykanach dowiadujemy się wiele. Ca da Mosto 
obserwował Budomela, zastanawiał się nad jego postawą, opisywał 
psychiczne motywy postępowania. Dowiadujemy się, że władca ten 
pragnął ze spotkania czerpać korzyści wykraczające poza handel. 
Chciał zrozumieć przybyszów, wyciągnąć nauki z ich umiejętności. 
Dotyczyło to bardzo różnych dziedzin. Na przykład, widząc liczne 
umiejętności Europejczyków (a może i ich zachowania w Afryce?), 
zapytał Wenecjanina, czy może mu wskazać metodę zaspokajania 
wielu kobiet. Było to dla Budomela istotne, gdyż miał co najmniej kil-
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kadziesiąt żon, a system polityczny i gospodarczy Kaioru opierał się 
na licznych małżeństwach władcy (Ca da Mosto–Leporace: 53–54).

Najpoważniejsze rozmowy Ca da Mosto z Budomelem dotyczy-
ły religii. Nawracanie pogan było jednym z głównych celów Henryka 
Żeglarza. Jednakże chrzczono przeważnie niewolników porwanych 
lub kupionych w Afryce (Zurara–Soares: 97–98, 169, 339–343, 528; 
Tymowski 2003). Ca da Mosto pozostawił najwcześniejszy opis roz-
mów, które odbywały się w  Afryce w  sytuacji wykluczającej prze-
moc, prowadzonych z dobrą wolą, zainteresowaniem i swobodą wy-
rażania opinii po obu stronach. Budomel był zresztą stroną aktywną, 
a nawet inicjującą.

Do Kaioru, podobnie jak do pozostałych państw Wolofów, do-
cierały wpływy islamu. Byli tam obecni muzułmańscy marabu-
ci, w rezydencji Budomela działał meczet (Ca da Mosto–Leporace: 
56–57; Boulègue 1987: 95–99). Władca pozwolił Wenecjaninowi do 
niego wchodzić i obserwować modlitwy, co stanowiło wyraz życz-
liwości i  zachętę do dyskusji na temat religii. Wedle Ca da Mosto 
Budomelowi „sprawiało wielką przyjemność słuchanie o naszej re-
ligii, często mnie prosił, abym mu o niej opowiadał” (Ca da Mosto– 
–Leporace: 57; Ca da Mosto–Podróże: 41, „e perché l’avea grande 
apiaser de aldit recitat de la cosse de la nostra fede, el me dissea che li 
dissese de la mia fede alguna cossa”). Gdy Wenecjanin przedsta-
wiał chrześcijaństwo jako religię prawdziwą i świętą, okropnie zło-
ściło to marabutów z otoczenia Budomela. Ten jednak nie uległ ich 
protestom, słuchał i pragnął dowiedzieć się jak najwięcej. Następnie 
orzekł, że Bóg dał chrześcijanom wiele bogactwa i wiedzy, więc tak-
że jego prawo musi być słuszne. Postanowił jednak pozostać przy 
swojej wierze muzułmańskiej, tym bardziej że wywnioskował z nauk  
Ca da Mosto, iż skoro bogaci chrześcijanie mają raj na ziemi, to nie-
posiadający wielu dóbr Afrykanie będą mieli raj na tamtym świecie, 
„bowiem Bóg jest panem sprawiedliwym”.

Ca da Mosto był pełen podziwu dla „rozsądku i  umiejętności 
myślenia” Budomela (Ca da Mosto–Leporace: 57; Ca da Mosto– 
–Podróże: 42, „e in queste simili cose monstrava de bone rason  
e bon intendimento de homo”). Uważał, że chęć, z jaką słuchał nauk, 
dawała nadzieję na jego nawrócenie w  przyszłości. Podobnie jak 
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w  przypadku handlu – rozmowy dotyczące religii były dowodem 
podmiotowego traktowania partnera i miały stanowić punkt wyjścia 
do przyszłych, systematycznych kontaktów.

Spotkanie Diogo de Azambuja–Caramansa

Spotkanie Dioga de Azambuja z lokalnym naczelnikiem Caraman-
są odbyło się w  1482 r. na Złotym Wybrzeżu, zwanym we wcze-
snych źródłach mina de ouro, mina do ouro, mina doiro oraz Minne 
d’Or (Mota 1950: 274 i nn.; 1972: 218). Przegląd najwcześniejszych 
wzmianek daje też Hair (1994a: 43–44, przyp. 3). Teren ten, do które-
go Portugalczycy dotarli w 1471 r., szybko stał się miejscem zyskow-
nego handlu. Nazwa dotyczyła głównego towaru oferowanego przez 
stronę afrykańską – złota, gdyż to właśnie dzięki temu kruszcowi 
ów teren miał dla Portugalczyków wyjątkowe znaczenie. Miejscowa 
ludność była zorganizowana w segmentarny system wsi rządzonych 
przez naczelników i starszyznę. Naczelnicy popierali handel z Euro-
pejczykami, służył im on do podniesienia prestiżu i  wzmocnienia 
władzy. Między 1471 a 1482 r. obie strony poznały swoje możliwo-
ści i oczekiwania, dbały też o bezkonfliktowe trwanie wymiany. Jak 
w innych przypadkach, Portugalczycy zatroszczyli się o wykształce-
nie tłumaczy. Handel odbywał się bądź na karawelach zakotwiczo-
nych w pewnej odległości od brzegu, bądź na lądzie, na który Euro-
pejczycy udawali się łodziami. Głównym jego ośrodkiem była w tej 
części wybrzeża miejscowość nazwana przez Portugalczyków Aldeia 
das Duas Partes. Konkurowała z  nią Shama, położona na zachód 
od Aldei (Delafosse–Escudier: 25, „Aldee duos partz” i „Chama”). 
O handlu portugalskim w Mina świadczy między innymi dokument 
z 5 sierpnia 1481 r. (PMA: vol. 1, nr 130). Pisali o nim między inny-
mi Marian Małowist (1969a: 441 i nn.) oraz Paul Hair (1994a: 48– 
–48, przyp. 18).

Portugalczycy postanowili zmienić tę sytuację. Być może przy-
czyną stały się konsekwencje wojny portugalsko-kastylijskiej z  lat 
1475–1479, w czasie której kupcy z Kastylii i Flandrii starali się prze-
łamać portugalski monopol na handel z Afryką. O próbach flandryj-
skich świadczy wyprawa Eustachego Delafosse’a. Z kolei dokumenty 
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kastylijskie dotyczące tych prób zostały opublikowane w Portugaliae 
Monumenta Africana (PMA: vol. 1, nr 105 [17 lutego 1479], 107  
[16 maja 1479], 109 [17 maja 1479], 110 [22 lipca 1479]). Wiele in-
formacji zawierają też fragmenty kastylijskich kronik (Pulgar 1843: 
cap. 81, 95, 108; Palencia 1904–1909 – reprint w  dwóch tomach 
1973, 1975: década 3, lib. 25, cap. 5; 1970: t. 1, lib. 31, cap. 9 i  lib. 
33, cap. 5). Wszystkie fragmenty zostały przedrukowane przez Haira 
(1994a: 113–125). Patrole karawel chwytające śmiałków widocznie 
nie wystarczały. Zamek miał zagwarantować przestrzeganie praw 
Portugalii. Decyzję o  jego budowie podjął w  1481 r. (czyli na po-
czątku swojego panowania) João (Jan) II. Na dowódcę (kapitana) 
wyprawy powołał doświadczonego żołnierza i dyplomatę Dioga de 
Azambuja. Wśród dowódców karawel byli liczni wybitni żeglarze. 
W wyprawie uczestniczyli specjaliści zajmujący się finansami i tłu-
macze. Wedle kronik Azambuja dowodził sześciuset ludźmi, w tym 
pięciuset zbrojnymi i  stu rzemieślnikami. Ludzi przewoziło dzie-
sięć karawel, a materiały budowlane dwa statki transportowe zwa-
ne urkas.

Flota dopłynęła nad Złote Wybrzeże i 19 stycznia 1482 r. zako-
twiczyła przy znanej Portugalczykom dużej wiosce Aldeia das Duas 
Partes. Wydarzenia związane z budową fortu, w tym interesujące nas 
tu szczególnie spotkanie i  rokowania Azambuja z  Caramansą, zo-
stały obszernie opisane w kronice króla Jana II autorstwa Ruiego de 
Piny oraz w dziele João de Barrosa Decadas de Asia i szczegółowo 
przeanalizowane przez Haira (1994a). 

Pina (1440–1523) pisał swe dzieło około 1500 r., a więc nieca-
łe dwadzieścia lat po powstaniu fortecy w Mina (Pina–MMA: 8–14; 
Hair 1994b: 104–106). Był zresztą współczesny tym wydarzeniom. 
Jako kronikarz królewski miał dostęp do dokumentów, w tym do pi-
semnego sprawozdania Dioga de Azambuja, był więc świetnie poin-
formowany. Jego opis jest wiarygodny, choć przedstawia oczywiście 
portugalski punkt widzenia. Na szczęście źródłem pogłębionej zna-
jomości strony afrykańskiej mogli być tłumacze, którzy uczestniczyli 
w wyprawie, a po powrocie do Portugalii udzielali wyjaśnień.

João de Barros (1496–1572) pisał pierwszą dekadę swojego dzie-
ła w latach 30. i 40. XVI w. (Barros–Cidade: 77–85; Hair 1994b: 104). 
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Tom pierwszy Dekad ukazał się drukiem w 1552 r. Barros opierał 
fragment dotyczący budowy fortecy w  Mina na kronice Piny, ale 
swój opis rozszerzył o własne doświadczenia z pobytu w Afryce i być 
może o inne dodatkowe dokumenty i relacje. Pisał z większego cza-
sowego dystansu do wydarzeń i poszerzył obraz rokowań o problem 
chrystianizacji Afrykanów, u Piny niewyeksponowany. Nie możemy 
mieć pewności, czy Barros zrelacjonował rzeczywiste rozmowy do-
tyczące chrztu, czy raczej legitymizował w ten sposób, ex post, dzia-
łania Portugalczyków. Porównanie relacji Piny i Barrosa przeprowa-
dził Hair (1994a: 5–9).

Wiarygodność dwu podstawowych opisów możemy weryfiko-
wać na podstawie relacji innych autorów, przede wszystkim cyto-
wanego już Delafosse’a, jeśli chodzi o  osadnictwo, nazewnictwo 
miejscowe, obyczaje oraz handel. Pomocny jest także tekst Pacheca 
Pereiry – odnośnie do ogólnej oceny budowy fortu oraz roko-
wań Dioga de Azambuja z Caramansą i napięć z nimi związanych 
(Pacheco–Mauny: 120–123). Z kolei fragment w kronice Garcii de 
Resendego opiera się w całości na dziele Ruiego de Piny i nie wno-
si nowych informacji (Resende 1973: cap. 25; Resende–MMA 1952: 
15–17; Hair 1994a: 108–110). Do tego dysponujemy kilkoma do-
kumentami dotyczącymi najwcześniejszego okresu handlu na wy-
brzeżu Mina. Jest to więc materiał obfity. Choć i on pozostaje jedno-
stronnie europejski, to jednak stwarza możliwość poznania działań 
oraz motywów Afrykanów.

Po zakotwiczeniu karawel Azambuja wysłał na ląd kupca João 
Bernaldeza, którego statek napotkał w Zatoce Gwinejskiej i włączył 
do wyprawy. Bernaldez już wcześniej handlował na wybrzeżu Mina, 
znał naczelnika wsi Caramansę i miejscowe stosunki (PMA: vol. 1, 
nr 130, 5 sierpnia 1481 r.). Miał tym razem powiadomić naczelnika 
o przybyciu reprezentanta króla Portugalii i zwrócić się o spotkanie 
w następnym dniu.

Tak więc afrykańską stroną rokowań miał być właśnie ów naczel-
nik. Była to postać Europejczykom już wcześniej znana. Wymienia 
go w swoim opisie Delafosse, który handlował w Aldeia das Duas 
Partes w grudniu 1479 i styczniu 1480 r. (Delafosse–Escudier: 26). 
Wybór rozmówcy afrykańskiego dokonany przez Portugalczyków 
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był trafny, został zapewne poprzedzony dobrym rozeznaniem sy-
tuacji. Pina określił Caramansę jako „pana tego miejsca” i  „króla” 
(Pina–MMA: 10, „senhor do lugar, que se dezia Caramansa, a que 
os negros chamavam Rey”). João de Barros pisał o nim jako o „panu 
tego miejsca” i „panu wioski” (Barros–Cidade: 77–78, „senhor da-
quele lugar” i „senhor daquela aldea”). Po czym obaj wielokrotnie 
i już niejako od siebie nazywają go królem. Określając go tym tytu-
łem, kronikarze być może przenosili na stosunki afrykańskie sytu-
ację europejską. Ale przede wszystkim podnosili rangę rozmówcy, 
a tym samym – rangę rokowań.

Dwa lata wcześniej Delafosse pisał, że na wybrzeżu Mina gwa-
rancji bezpieczeństwa udzielili mu „manse et caremanse, quy sont le 
roy et vice-roy” (Delafosse–Escudier: 26). Jak wiemy, mansa jest ty-
tułem władcy u ludów Mande żyjących w głębi Afryki Zachodniej 
(Konare 1981: 141–147). Stamtąd Mande przesuwali się w  XV w. 
ku wybrzeżu Afryki Zachodniej, gdzie w regionie Gambii, Cacheu 
i  Casamansy tytuł ten zanotowali Europejczycy (Ca da Mosto– 
–Leporace: 109–111; Gomes 1959: 31, 41, 43, 49). Termin ten u ludu 
Akan żyjącego na Złotym Wybrzeżu nie jest znany i trudno wytłu-
maczyć jego zanotowanie przez Delafosse’a. Natomiast Caremanse, 
jako Caramansa, został potwierdzony kilkakrotnie w różnych źró-
dłach. Europejczycy zetknęli się już wcześniej z  tytułem mansa, 
gdy wpływali w  głąb lądu Gambią oraz Cacheu i  zetknęli się tam 
z wodzostwami (kafu) ludu Mande. Jest dyskusyjne, czy pod wpły-
wem znajomości tego tytułu zniekształcali imię (tytuł) Caramansy. 
Istnieje późno (w XVIII w.) zanotowana tradycja, że chodziło o akań-
skie imię Kwamin Ansa (Henige 1973: 223–236; 1974: 499–520; 
Hair 1994a: 55–56, przyp. 37). Pewności mieć nie można. W każ-
dym razie w 1482 r. ludność miejscową w rozmowie z Diogiem de 
Azambuja reprezentował Caramansa. Miał on uznawaną przez miej-
scowych Afrykanów władzę i podejmował decyzje, nie odwołując się 
do żadnego zwierzchnika.

Była to władza ograniczona terytorialnie i w odniesieniu do lu-
dzi – do wspomnianej wioski Aldeia das Duas Partes. Nic nie wska-
zuje na to, by w chwili rokowań istniała w tym miejscu większa or-
ganizacja polityczna sprawująca władzę nad tą wioską i  innymi 
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wioskami. Był to, owszem, segmentarny system niezależnych wio-
sek. Znamy zresztą drugą z nich – Shamę.

W odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Dioga de Azambuja 
Caramansa wyraził radość i chęć spotkania. Następnego dnia (20 stycz-
nia 1482 r.) Portugalczyk wylądował na brzegu w otoczeniu licznej 
eskorty. Był on ubrany w jedwabie i brokaty, główną jego ozdobę sta-
nowił zaś drogocenny naszyjnik. Oddział Portugalczyków maszero-
wał w szyku paradnym. U stóp wielkiego drzewa została odprawio-
na msza, po której przybysze zjedli posiłek i ustawili się rzędami, by 
przyjąć Caramansę. Azambuja zasiadł na zbudowanej dla niego plat-
formie, bogato zdobionej tkaninami. Obok niego zajęli miejsce waż-
niejsi dowódcy karawel i inne osoby z bliskiego otoczenia, zaś wokół 
ustawili się dobosze i trębacze.

Także Caramansa przybył na spotkanie w sposób paradny, ma-
jący ukazać Portugalczykom jego znaczenie i władzę. Gdy szedł ze 
świtą i zbrojnym otoczeniem, rozlegał się dźwięk dzwonków, rogów, 
trąb i bębnów. Przy władcy kroczyli członkowie wioskowej starszy-
zny, wokół wojownicy uzbrojeni w oszczepy, łuki i tarcze. Każdemu 
z dostojników towarzyszyli młodzi służący ze stołkami, w kulturze 
miejscowej pełniącymi rolę tronu. Wojownicy i  słudzy byli nadzy, 
z przepaskami zakrywającymi tylko miejsca wstydliwe. Dostojnicy 
natomiast byli ubrani w  tkaniny zakupione od Portugalczyków. 
Bez wątpienia wpłynęło na to dziesięć lat handlu powodujące-
go zmianę obyczajów. Na tym tle niezwykle ważny wydaje się strój 
Caramansy, zgodny z miejscową kulturą, bez najnowszych zapoży-
czeń. Afrykanin był nagi, miał tylko przepaskę. Z kolei jego ramio-
na, nogi i kark pokrywały liczne ozdoby – łańcuchy i wisiorki – ze 
złota. We włosy na głowie i w brodę miał wplecione dzwonki (jed-
no z tamtejszych insygniów władzy) oraz samorodki złota. Ich ciężar 
prostował włosy Caramansy.

Wszyscy Afrykanie nosili broń. Wojownicy mieli na głowach 
rodzaj hełmów czy nakryć z małpich skór ozdobionych zwierzęcymi 
kłami. Wedle Barrosa (ale nie Piny) pragnęli oni robić groźne wraże-
nie, ale byli raczej śmieszni.

Caramansa kroczył powoli, aby podkreślić swoją ważność, i nie 
rozglądał się dookoła. Gdy zbliżył się do podwyższenia, Azambuja 
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zszedł z niego, by dokonać aktu powitania. Podali sobie ręce, następ-
nie Afrykanin ceremonialnie strzelił palcami i wypowiedział słowa 
powitania: „Bere, bere”, czyli „Pokój, pokój”. Zarówno taki sam gest, 
jak i słowa zostały wcześniej odnotowane przez Delafosse’a, co uwia-
rygodnia relacje Piny i Barrosa.

Po Caramansie do Dioga de Azambuja zbliżyli się afrykańscy 
dostojnicy (principaaes). Ich gesty były inne niż gest władcy. Ślinili 
sobie palce, uderzali nimi we własną pierś, po czym dotykali palców 
Dioga. Według Piny był to gest wyjątkowej kurtuazji. Takie powitanie 
wskazuje na pozytywne nastawienie Afrykanów do Portugalczyków 
i ich chęć podtrzymywania dobrych kontaktów.

Po ceremonii powitalnej dano znak ciszy i kapitan zaczął prze-
mówienie, przekazywane Afrykanom przez tłumacza. Wyjaśnił 
przyczynę swojego przybycia – polecenie króla Portugalii, by w tym 
miejscu zbudować „dom” (w tekście portugalskim casa i casa forte), 
w  którym dla bezpieczeństwa i  dobra obu stron będą przechowy-
wane towary, oraz kilka dodatkowych budynków (aposentos), gdzie 
mogłyby zamieszkać ważne osoby. Zapewni to pokój i  przyjaźń. 
Zwrócił się więc do Afrykanów z prośbą o przekazanie miejsca i zgo-
dę na budowę, a nawet o pomoc przy wznoszeniu „domu”. Zapewnił, 
że ze strony chrześcijan Afrykanie będą mieli zawsze ochronę, ko-
rzyści i  łaski (Pina–MMA 1952: 12, „receberiam emparo, proveito 
e favor”). Tekst Barrosa jest bardzo podobny do relacji Piny, ale do-
dano tam jeszcze jeden argument – handel z Portugalczykami dał 
Caramansie potęgę i  przewagę nad sąsiadami. Ponadto propozy-
cję budowy casa forte poprzedziło wedle Barrosa długotrwałe na-
kłanianie Caramansy do przejścia na chrześcijaństwo. Inna różni-
ca polega na tym, że u Piny Azambuja zwracał się do Afrykanów, 
u  Barrosa tylko do Caramansy. Podobnie w  dalszej części opisów 
u Piny Caramansa odpowiadał w imieniu swoim i obecnej na spo-
tkaniu starszyzny, u Barrosa – tylko w swoim, jako jedyny reprezen-
tant wioskowej wspólnoty.

Biorąc pod uwagę system polityczny istniejący w  Aldeia das 
Duas Partes, możemy uznać relację Piny za bardziej wiarygodną 
w tym zakresie. Z drugiej strony i Pina, i Barros poświadczają od-
rębność Caramansy od innych członków wspólnoty. Wskazuje na to 
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jego ceremonialny strój oraz inny niż starszyzny rodzaj gestów po-
witania.

Barros poprzedził przytoczone odpowiedzi Caramansy ciekawą 
obserwacją postępowania i psychiki władcy. Zgodnie z jego relacją 
chociaż Caramansa był człowiekiem barbarzyńskim (homem barba-
ro), zarówno z natury (per su natureza), jak i dzięki kontaktom z za-
łogami statków dobrze rozumiał problemy i miał jasny osąd spraw 
(era de bom intedimento e tinha o juízo claro). Tak więc nie tylko słu-
chał tłumaczenia mowy, ale uważnie obserwował każdy gest Azam-
buja. I on, i jego świta słuchali w absolutnej ciszy. Na końcu, chcąc 
się zastanowić nad tym, co usłyszał, i nad odpowiedzią, utkwił oczy 
w ziemi i potem zaczął mówić (Barros–Cidade: 82).

Hair zastanawiał się, czy Caramansa w pełni rozumiał, jaki był 
cel Portugalczyków (Hair 1994a: 22). Propozycja budowy „domu” 
dotyczyła przecież wzniesienia fortu czy też zamku – w publikacjach 
używa się obu tych terminów (Lawrence 1963; Dantzig 1980), a źró-
dła portugalskie z epoki również podają wymiennie: castello i forta-
leza (na przykład Barros–Cidade: 78, oba na jednej stronie; patrz też 
il. 20–21). Natomiast w języku Akanów i w ich kulturze materialnej 
nie było wtedy ani słowa na określenie zamku, ani wyobrażenia ta-
kiej budowli, a tym bardziej – brakowało samych zamków. Tłuma-
cze użyli prawdopodobnie słowa dom, co przeniknęło do obu re-
lacji (chociaż wcześniej autorzy pisali o  projekcie budowy castello 
lub fortaleza). Bez względu na użyte słowa Caramansa zareagował 
w sposób, który dowodzi dokładnego zrozumienia sytuacji, przeni-
kliwości i trafnego przewidywania skutków decyzji podjętych w cza-
sie rokowań.

Władca rozpoczął od stwierdzenia, że chrześcijanie, którzy do-
tychczas przybywali do jego wioski, byli „nieliczni, brudni i prymi-
tywni” (Pina–MMA 1952: 12, „Pouca, çuja e vil”), a w relacji Barrosa 
„brudni i  nędznie ubrani” (Barros–Cidade: 82, „homens rotos  
e mal roupados”). Cieszyli się oni z czegokolwiek, co dano im w za-
mian za ich towary. Sądząc więc po stroju i wyglądzie, Azambuja 
jest kimś innym, bardzo ważnym dostojnikiem, zapewne bratem 
króla Portugalii.
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Wedle kroniki Piny Azambuja od razu zaprzeczył, według 
Barrosa uczynił to dopiero po całej mowie Caramansy. Jeśli stało się 
tak, jak opisywał to Pina, kapitan – zapewne nieświadomie – uczy-
nił władcy afront. W  kulturze afrykańskiej przerywanie rozmowy 
w czasie oficjalnych spotkań uznawano za nieprzyzwoite. Jak jednak 
wiemy z  późniejszych źródeł, nawet po kilkuset latach kontaktów 
Afrykanie patrzyli na zachowania Europejczyków z pewną pobłaż-
liwością. W XVII w. zwrócił na to uwagę Pieter de Marees (Marees– 
–Dantzig, Jones: 20). Odnośnie do XVIII w. pisał o  tym Harvey 
Feinberg (1989: 88).

Wedle Piny zaraz po tej wymianie zdań Caramansa udzielił zgo-
dy na budowę „domu”. Dodał jednak, że gdyby Portugalczycy nie 
dotrzymali warunków umowy, Afrykanie mogą opuścić swoje chaty 
oraz ziemie i pozostać ludźmi wolnymi. Azambuja podtrzymał wte-
dy swoje obietnice i obie strony wyraziły satysfakcję z ugody.

Barros opisał końcową część rokowań obszerniej i  w  sposób 
bardziej dramatyczny. Wedle niego Caramansa próbował odwieść 
rozmówcę od budowy fortu. W  razie budowy – argumentował – 
Portugalczycy „z  trudem dostosowaliby się do ubóstwa i  prostoty 
barbarzyńskiej ziemi Gwinei” (Barros–Cidade: 82, „mal se poderia 
conformar com a pobreza e simplicidade daquela barbara terra de 
Guiné”). Mogą z tego wyniknąć spory i napięcia. Lepiej więc zrezy-
gnować z budowy i handlować tak jak dotychczas, ze statków.

Przytoczony fragment relacji Barrosa budzi podejrzenia. Zapewne 
autor włożył w usta Caramansy swój własny tekst. Afrykanin nie mó-
wiłby przecież o barbarzyńskim charakterze ziem Gwinei. Jest to ra-
czej pogląd Barrosa. Ale świadectwo dłuższego (niż w relacji Piny) opo-
ru Caramansy wydaje się wiarygodne. Tym bardziej że Pacheco Pereira 
piszący około 1506–1508 r. poświadczył tę wersję. Wedle niego

pomiędzy Murzynami tej ziemi i naszymi ludźmi był duży spór doty-
czący budowy fortecy, na co nie chcieli się zgodzić, ale co w końcu zo-
stało zrobione wbrew nim.

e posto que entre os negros d’esta terra e a nosa jente ouue muita dife-
rença sobre ho fazer d’esta fortaleza, por a nam quererem consentir em-
fim a seu pesar se fez […] (Pacheco–Mauny: 122).
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Opór Caramansy został przełamany, gdy Azambuja złożył skrajnie 
brzmiącą deklarację. Oto rozkaz króla Portugalii i wierność panu-
jącemu nakazują kapitanowi albo zbudować fort, albo stracić życie. 
Wedle Barrosa dopiero po tym oświadczeniu Caramansa wyraził 
zgodę, ale zagroził – tak jak w relacji Piny – przeniesieniem wsi, gdy-
by umowa dotycząca pokojowych stosunków została złamana. Umo-
wę zaakceptowali Afrykanie zwyczajowym klaskaniem w dłonie. Był 
to koniec rokowań, pomyślny dla strony portugalskiej.

O  takim wyniku spotkania zadecydowała przewaga militarna 
Portugalczyków nad Afrykanami, a nie ich zręczność dyplomatycz-
na. Europejczycy byli uzbrojeni w miecze i arkebuzy. Na karawelach 
znajdowały się działa. Wcześniejsze starcia zbrojne (w  innych czę-
ściach wybrzeża) dowodziły militarnej wyższości Portugalczyków. 
Chociaż Afrykanie mieli także groźną broń – zatrute strzały. Nie bez 
znaczenia pozostawała też liczebność wojska Dioga de Azambuja. 
Caramansa wspomniał, że poprzednio chrześcijanie byli nieliczni, 
czyli wojsko otaczające Portugalczyka ocenił jako liczne. Kapitan 
dowodził kilkuset ludźmi, nawet jeśli liczba sześciuset jest zawyżo-
na. Na dziesięciu karawelach i dwóch urkas było raczej około czte-
rystu–czterystu pięćdziesięciu ludzi. Wiemy, że niektórzy z nich to 
rzemieślnicy, znalazło się tam też kilka kobiet – zesłanych za karę 
(degredadas). Część ludzi musiała pozostać na karawelach. Tak więc 
na lądzie znalazło się zapewne trzystu–trzystu pięćdziesięciu zbroj-
nych. Jeśli nawet przyjąć, że Aldeia das Duas Partes, jako duża wieś, 
liczyła tysiąc pięciuset–dwa tysiące mieszkańców, to liczba zdolnych 
do walki mężczyzn nie przekraczała kilkuset.

Caramansa dostrzegł przewagę portugalską już w trakcie roko-
wań. Dlatego zwrócił uwagę na inne formy oporu niż jednorazowe 
starcie. Było nią porzucenie wsi i odmowa kontaktów. Uderzyłoby 
to boleśnie Portugalczyków, choć mogliby szukać innych partnerów.

W  każdym razie ważną cechą opisywanego tu spotkania było 
zagrożenie przemocą. Nie wyrażano go w słowach, ale tkwiło ono 
w podtekście propozycji. Wprawdzie w relacji Barrosa jest wzmian-
ka, że początkowo Portugalczycy chowali swoją broń, ale wydaje się 
to mylne, biorąc pod uwagę rozmiary mieczy i arkebuzów. Co wię-
cej, chowanie broni, którą jednakże łatwo byłoby dostrzec, dowo-
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dziłoby podstępu lub braku szczerości. Paradne ustawienie eskor-
ty Dioga de Azambuja stanowiło raczej demonstrację siły. Dopiero 
w końcowej fazie spotkania Portugalczyk wyraził to bezpośrednio, 
mówiąc, że raczej zginie, niż odstąpi od budowy fortu. Caramansa 
tej presji uległ, tym bardziej że pragnął kontynuować handel, a jego 
prowadzenie na wcześniejszych warunkach było już niemożliwe.

Pomimo wspomnianej możliwości zastosowania przemocy inne 
cechy rokowań pozwalają je nazwać spotkaniem. Obie strony dążyły 
do utrzymania kontaktów. Obie prezentowały się partnerowi w ca-
łym ceremonialnym splendorze. Obie wreszcie były zainteresowa-
ne stroną przeciwną, obserwowały ją uważnie i starały się wyciągnąć 
wnioski z tych obserwacji. Afrykanie wykazali przenikliwość, zrozu-
mienie rzeczywistego celu przybyszów i przewidywali konsekwencje 
zbudowania fortu. Azambuja używał tłumaczy nie tylko do przeka-
zania treści swej mowy. Jak wynika z dalszej części relacji, pytał ich 
o motywy postępowania Afrykanów, chciał je zrozumieć, by dzia-
łać skuteczniej.

Strona portugalska była do budowy fortu i do rozmów z Caramansą 
dobrze przygotowana. Natomiast afrykański władca został tą propo-
zycją zaskoczony. Pomimo to prowadził rokowania z  talentem dy-
plomatycznym i z wykorzystaniem dotychczasowej znajomości stro-
ny portugalskiej.

Następnego dnia rozpoczęła się budowa fortu. Choć ten etap 
kontaktu nie należy do spotkania, to opis początku prac i wydarzeń 
z nim związanych przynosi dodatkowe informacje dotyczące właśnie 
samego spotkania. Gdy robotnicy portugalscy zaczęli kruszyć skałę 
w miejscu przyszłego fortu, Afrykanie zaatakowali ich tak zdecydo-
wanie, że dopiero interwencja żołnierzy ten atak odparła. Azambuja 
pytał tłumaczy o przyczyny ataku. Wskazali dwie: po pierwsze, ska-
ła, którą zaczęto kruszyć, miała znaczenie sakralne, więc jej niszcze-
nie wywołało protest i  obronę tego miejsca; po drugie, Afrykanie 
nie otrzymali obiecanych darów. Po zbadaniu sprawy okazało się, że 
Azambuja wprawdzie dary przekazał, ale wyznaczył do ich wręcze-
nia Bernaldeza. Ten zaś działał opieszale, zwlekał i ich nie dostarczył. 
Na wieść o zwłoce i wybuchu walk Azambuja dodał następne dary 
i nakazał ich natychmiastowe wręczenie (Pina–MMA 1952: 13–14; 
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Barros–Cidade: 84–85). Uspokoiło to sytuację i budowa postępowa-
ła od tego czasu bez przeszkód.

Porównanie trzech spotkań. Ewolucja ich przebiegu i postaw 
uczestników

Opisane tu spotkania odbyły się w stosunkowo krótkim okresie oko-
ło czterdziestu lat, a jednak należą do różnych faz ekspansji i obec-
ności portugalskiej w Afryce Zachodniej. Pierwsze doszło do skut-
ku tuż po dotarciu odkrywców do ludu Sererów. Wprawdzie Valarte 
dysponował tłumaczami, ale inne elementy spotkania nie zostały 
przygotowane i przebiegało ono w sposób żywiołowy. Brak jedne-
go rozmówcy po stronie afrykańskiej, konflikty między lokalnymi 
dostojnikami, ograniczone umiejętności Valartego jako negocjato-
ra, a także niesprecyzowany cel spotkania i zaskoczenie nim Afryka-
nów doprowadziły do gwałtownego przerwania spotkania i śmier-
ci Valartego.

Drugie z omawianych spotkań – Ca da Mosto z Budomelem – 
przebiegało pomyślnie od początku do końca. Było ono dobrze przy-
gotowane przez wcześniejsze kontakty Portugalczyków z Wolofami 
z Kaioru i z ich władcą. Od pierwszych kontaktów (około 1444 r.) do 
przybycia Ca da Mosto (1455) minęło dziesięć–jedenaście lat. Obie 
strony zdołały się już poznać i miały w co najmniej kilku sprawach 
wspólne cele. Chodziło o korzystną dla obu stron wymianę handlo-
wą, a także o lepsze poznanie partnera przez prowadzenie rozmów 
i  obserwację jego zachowań. W  spotkaniu z  1455 r. dużą rolę od-
grywały uzdolnienia dyplomatyczne i Wenecjanina, i Budomela. Jeśli 
chodzi o zamiary chrystianizacyjne, Ca da Mosto wykazał umiar i za-
dowolił się poważnym zainteresowaniem Budomela sprawami wiary.

Trzecie z kolei – Dioga de Azambuja i Caramansy możemy tylko 
w pewnym stopniu uznać za zakończone pomyślnie. Niektóre oko-
liczności były w nim podobne do spotkania drugiego. Ono także zo-
stało poprzedzone jedenastoma latami kontaktów, a jego strony ści-
śle określono. Portugalczycy przygotowali się więc do niego dobrze. 
Również Afrykanie posiadali wiele informacji o  Europejczykach 
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i podobnie jak oni chcieli prowadzić korzystny handel – zostali na-
tomiast zaskoczeni propozycją budowy fortu. 

Różnica polegała przede wszystkim na istnieniu w  przypadku 
trzeciego spotkania zagrożenia przemocą ze strony portugalskiej. 
W czasie pierwszego i drugiego spotkania przewagę militarną miała 
strona afrykańska. W pierwszym Afrykanie użyli siły i gwałtownie 
zakończyli rozmowy oraz handel. W drugim Ca da Mosto był zda-
ny całkowicie na dobrą lub złą wolę Budomela. Jednakże władca ani 
razu nie odwołał się do swojej przewagi, owszem zdecydowanie dą-
żył do podtrzymania dobrych kontaktów. W trakcie trzeciego spo-
tkania obie strony ceremonialnie demonstrowały swą siłę, ale bez jej 
użycia. W końcowej fazie rokowań pojawiła się jednak groźba za-
stosowania przez Portugalczyków przemocy. Choć do tego nie do-
szło, sama możliwość użycia siły wpłynęła na wynik negocjacji. Po 
spotkaniu, na początku budowy fortu, nastąpił jednak spontanicz-
ny wybuch walki. Żadna ze stron nie była zainteresowana konflik-
tem zbrojnym i udało się ją przerwać. Azambuja zażegnał konflikt 
dodatkowymi darami. 

Bezpośrednim przygotowaniem każdego spotkania było wysła-
nie posła informującego o chęci rozmów. Zazwyczaj delegowali go 
Europejczycy – jako przybysze. Najczęściej funkcję tę pełnili tłuma-
cze lub, jak z polecenia Dioga de Azambuja, osoba znająca miejsco-
we stosunki. Ci pierwsi służyli po stronie portugalskiej, byli to, jak 
wiemy, żyjący od pewnego czasu w Portugalii Afrykanie, niewolnicy 
i wyzwoleńcy przywożeni na czas rokowań do Afryki. Strona miej-
scowa w XV w. takimi osobami nie dysponowała, pojawiły się one 
w następnym stuleciu, przede wszystkim wraz z grupą Mulatów zna-
jących obie kultury.

Jeśli strona afrykańska zaakceptowała propozycję spotkania, 
uzgadniano jego dzień (zazwyczaj nazajutrz) i  miejsce, najczęściej 
wybrzeże. Europejczycy po zakotwiczeniu karawel płynęli na ląd ło-
dziami. Afrykanie wychodzili ze swoich wsi (rezydencji) i udawali 
się na brzeg, by spotkać przybyszów. Teren spotkania był więc neu-
tralny, choć bliższy i korzystniejszy dla Afrykanów.

Mikroprzestrzeń spotkania, ustawienie ludzi, miejsce zajmo-
wane przez przywódców, najbliższą świtę i eskortę zostały opisane 
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tylko w  trzecim przypadku. Można przyjąć, że podczas rozmowy 
Valartego oraz Guitenyi przestrzeń i jej organizacja były zredukowa-
ne i kształtowane spontanicznie. Do rokowań dochodziło zarówno 
na plaży, w pobliżu wioski, jak i na pokładzie karaweli. Posłów wysy-
łano z obu stron, ale liczba uczestników rozmów ulegała zmianom. 
W przerwach zbierał się wiec męskiej ludności wioski, który nie był 
w stanie wypracować wspólnego stanowiska. 

W drugim i trzecim przypadku afrykańscy rozmówcy nie wcho-
dzili na karawele. Całość spotkań odbywała się na lądzie. Ponieważ 
świty były liczne, od stu pięćdziesięciu ludzi Budomela po kilkuset – 
z każdej ze stron przy spotkaniu Azambuja–Caramansa, teren spo-
tkania musiał być dostosowany do tych liczb. Świty i eskorty usta-
wiono tak, aby to one tworzyły granice, rodzaj obramowania terenu.

Obie strony przybywały na wybrzeże ceremonialnie, w najlep-
szych strojach, w  ozdobach, z  bronią, a  przywódcy z  insygniami 
władzy i przy akompaniamencie instrumentów. Nic nie wiemy na-
tomiast o okrzykach lub śpiewach eskort. Tylko Ca da Mosto ogra-
niczył prezentację swej osoby do spraw kupieckich. Nie miał zresz-
tą innych uprawnień.

Punktem centralnym mikroprzestrzeni spotkania było miej-
sce zajmowane przez główne osoby obu stron. Znamy to z trzecie-
go opisu, w  czasie którego Azambuja zasiadał na podwyższeniu, 
a Caramansa na stołku-insygnium. Obaj rozmówcy znajdowali się 
blisko siebie, mogli się obserwować i wyciągać wnioski z zachowania 
czy gestów partnera. Tłumacze stali zapewne z boku, między nimi.

Stroje uczestników, podobnie jak insygnia, ozdoby i broń oraz 
eskorty, sygnalizowały ich pozycję społeczną i  polityczną. Ca da 
Mosto różnił się od innych uczestników, nosił bowiem strój boga-
tego kupca. „Był to – pisał – strój hiszpański, obcisła bluza z czar-
nego adamaszku, a na nią zarzucony krótki płaszcz” (Ca da Mosto– 
–Leporace: 68; Ca da Mosto–Podróże: 49). Budomel i  inni dostoj-
nicy Wolofów byli ubrani w stroje bawełniane miejscowego wyro-
bu. Jak wiemy, uprawa bawełny, tkactwo i wyrób strojów bawełnia-
nych dobrze rozwijały się w  strefie sawanny w  Afryce Zachodniej 
(Monteil 1926: 585–684; Mauny 1961: 245–246, 343–345). Władcy, 
dostojnicy, kupcy ubierali się w obfite szaty zwane wielkimi bubu, ale 
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lud chodził nago, jedynie w przepaskach. W 1455 r. Wolofowie nie 
nosili jeszcze strojów z tkanin przywożonych przez Portugalczyków. 

Najciekawszy jest przypadek Caramansy, który przybył w trady-
cyjnym stroju lokalnego naczelnika – czyli był nago, tylko w przepa-
sce, tak jak zwykli wojownicy, ale pokryty złotymi ozdobami. Z pew-
nością był to tradycyjny strój ceremonialny należny władcy. Dlatego 
nie włożył on szat z tkanin europejskich, takich, jakie nosili towarzy-
szący mu członkowie starszyzny.

Mamy, przytoczone wcześniej, informacje o  paradnym stro-
ju Dioga de Azambuja, natomiast nie wiemy nic o ubiorze ani do-
wódców karawel, ani zwykłych członków eskorty. Wiemy jednak, 
że Caramansa wyraził się z podziwem o wyglądzie swego rozmów-
cy. Możemy sobie wyobrazić jego postać na podstawie ówczesnych 
dzieł sztuki przedstawiających dostojników portugalskich. Po pierw-
sze, portretu Afonso de Albuquerque, w postawie stojącej, namalo-
wanego w Portugalii w początku XVI w. (reprodukowany w Bassani, 
Fagg 1988: 162). Po drugie, rzeźby dostojnika portugalskiego w oto-
czeniu świty, znanej ze sztuki zachodnioafrykańskiej z przełomu XV 
i XVI w. (na solniczce, prawdopodobnie Sapi z terenu Sierra Leone, 
Luschan 1919: pl. 119 oraz il. 2 w tej książce). Opis stroju Dioga de 
Azambuja w przekazach pisanych odpowiada tym źródłom ikono-
graficznym.

Uczestnicy spotkań dzielili się na kilka grup. Po pierwsze, byli 
to przywódcy portugalscy oraz naczelnicy lub władcy afrykańscy re-
prezentujący każdą ze stron. Jeśli takiej osoby obdarzonej prawem 
decydowania zabrakło (jak w  przypadku pierwszego spotkania), 
przedsięwzięcie było narażone na niepowodzenie. Istniała też grupa 
dostojników afrykańskich lub niższej rangi dowódców europejskich, 
która uczestniczyła czynnie w  wybranych częściach spotkania, ale 
bez możliwości podejmowania decyzji. Tak na przykład zachowy-
wali się członkowie starszyzny z Aldeia das Duas Partes, osobiście 
witający Dioga de Azambuja, ale pozostawiający ogłoszenie decy-
zji Caramansie. W przypadku Wolofów – gdy Ca da Mosto udał się 
w głąb lądu do rezydencji Budomela, zajmował się nim z polecenia 
władcy jego bratanek Bisboror. Najliczniejszą grupę stanowiły zbroj-
ne eskorty przywódców obu stron. Byli to uczestnicy bierni, niebio-
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rący udziału w rozmowach ani podejmowaniu decyzji, ale wyrażają-
cy swe poparcie zwyczajowymi gestami. 

Pierwszym zetknięciom się przywódców towarzyszyły gesty po-
witania. Każda ze stron używała innych, ale były one czytelne dla 
wszystkich rozmówców. Komunikacja międzykulturowa działała 
na tym poziomie sprawnie, chociaż niektóre gesty budziły zdziwie-
nie. Pewną rolę w ich objaśnianiu mogli pełnić tłumacze, ale w spo-
sób oczywisty ich podstawowym zadaniem był przekład mów. Sfera 
symboliczna i werbalna łączyły się, przenikały wzajem i uzupełnia-
ły, pełniąc funkcję wyrażania pozycji społecznej i politycznej uczest-
ników oraz intencji względem partnera. Mowy miały na początku 
charakter powitalny, a następnie dotyczyły rokowań. Te zaś poświę-
cano przede wszystkim sprawom handlowym, w  drugiej kolejno-
ści politycznym – czyli formie obecności Europejczyków na zie-
miach Afrykanów – a dopiero dalej sprawom religijnym. Inicjatywa 
w pierwszego typu kwestiach należała do obu stron, drugiego i trze-
ciego – do Europejczyków, z wyjątkiem Budomela interesującego się 
zagadnieniami religijnymi.

Ważnym elementem spotkań, wyrażającym stosunek jednej ze 
stron do drugiej, były dary. Afrykanie mieli w  tej dziedzinie oby-
czaje bardziej rozwinięte i utrwalone. Dary przekazywali w pierw-
szej fazie spotkania, po powitaniach. Były one dowodem dobrych 
zamiarów i  poszanowania partnera. Guitenyia przybył na rozmo-
wę z Valartem z darami w postaci żywności. Budomel – jak pamię-
tamy – podarował Ca da Mosto piękną niewolnicę. Nic natomiast 
nie wiemy o podarunkach ze strony Caramansy. Europejczycy nie 
potrafili jeszcze posługiwać się w Afryce darami jako instrumenta-
mi ułatwiającymi kontakty. Valarte nie obdarował Guitenyi, ugo-
ścił tylko na karaweli jego posłańca. Nie spróbował także zjednać 
sobie w ten sposób Satama i Minefa. Ca da Mosto dopiero pod ko-
niec rozmów i handlu z Budomelem podjął go ucztą. Zostało to bar-
dzo dobrze przyjęte, ale nie miało już wpływu ani na wynik roz-
mów, ani na handel. Wyjątkową funkcję spełniły dary przekazane 
przez Dioga de Azambuja. Obdarował on Caramansę i  starszyznę 
dopiero po zawarciu ugody. Tak więc dary nie ułatwiały rokowań, 
ale je kończyły. Być może były one rodzajem rekompensaty za zaję-
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cie terenu. W kulturze afrykańskiej ziemia należy do duchów przod-
ków. Potomkowie pierwszych osadników mają do niej prawa sakral-
ne i używają jej w ich imieniu. Następni przybysze mogą uprawiać 
ziemię, jeśli przekażą dar tym, którzy owe prawa posiadają. W ten 
sposób mogą być przekazywane dobra wartościowe albo tylko sym-
boliczne, są to jednak działania konieczne, by nie naruszyć sfery sa-
crum (Delafosse 1912: vol. 3, 5–11; Person 1968: vol. 1, 57–58, 64– 
–65, 67; Tymowski 1978: 338–345). Być może tłumacze, wyjaśnia-
jąc Diogowi de Azambuja przyczyny ataku Afrykanów na rzemieśl-
ników kruszących skałę, mieli na myśli taką właśnie sytuację. W każ-
dym razie dary rozwiązały sprawę sacrum łączonego z tym terenem.

Czas spotkań był bardzo różny. Spotkanie Valarte–Guitenyia 
trwało co najmniej kilka, może kilkanaście dni. Ca da Mosto roz-
mawiał wstępnie z  Budomelem w  ciągu jednego dnia, ale potem 
udał się do jego rezydencji na dwadzieścia osiem dni. Azambuja 
z Caramansą rokowali w ciągu jednego dnia. Jak z tego wynika, spo-
tkanie mogło być jednodniowe, jeśli dotyczyło uzgodnień, wspól-
nych decyzji. Kiedy jego głównym powodem i tematem był handel, 
trwało zazwyczaj dłużej.

Wśród zjawisk, które zaburzały przebieg spotkań lub je dezor-
ganizowały, wymienialiśmy brak przygotowania i ustalenia, kto jest 
stroną spotkania. Takim czynnikiem mogła być także trudna do 
usunięcia sprzeczność interesów, tak w każdym razie ocenili sytua-
cję Satam i  Minef. Przykład darów pokazuje, że ważną przyczyną 
niepowodzeń i zakłóceń spotkań mogła stać się nieznajomość kultu-
ry partnera, brak zrozumienia jego obyczajów i zasad postępowania. 
Valarte nie docenił stanowiska zajętego przez oponentów ani roli 
Minefa, zapewne kapłana. Dostrzegał jego dziwny wygląd, zauważył 
wpływ na ludzi, ale podstaw tego wpływu nie rozumiał. Azambuja 
zapewne pojmował dar jako rodzaj opłaty, nie docenił zatem jego 
roli symbolicznej, a tym bardziej nie rozumiał i nie respektował roli 
sakralnej.

Przeciwieństwem nieznajomości, niedoceniania i  braku chęci 
poznania drugiej strony była ciekawość i próba zrozumienia part-
nera, a  nawet rodzaj empatii pozwalającej na lepszy, skuteczniej-
szy przebieg komunikacji między przedstawicielami różnych kultur. 
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Najdociekliwszym obserwatorem strony afrykańskiej, mającym do-
brą wolę i doceniającym różnice kulturowe, był Ca da Mosto. Widać 
to w  różnorodności jego obserwacji, próbach zrozumienia moty-
wów, jakimi kierował się Budomel, i przede wszystkim w delikatno-
ści poruszania spraw chrześcijaństwa. Dociekliwością i przenikliwo-
ścią wykazali się Budomel i  Caramansa, w  pewnym stopniu także 
Guitenyia. Natomiast inni dostojnicy Sererów nie zgadzali się na 
kontakty, a tym bardziej nie chcieli poznać przybyszów.

Przebieg trzech opisanych tu spotkań świadczy o ewolucji po-
staw obu stron. W  czasie pierwszego z  nich Sererowie, po wielu 
sporach i dyskusjach między różnymi dostojnikami ze zgromadze-
niem mężczyzn wspólnoty wioskowej, odrzucili propozycję kontak-
tu i zabili Valartego. Trzeba przy tym pamiętać, że Sererowie zostali 
postawieni przez przybyszów przed nową, nieoczekiwaną sytuacją. 
Zabrakło okresu przygotowania nie tylko organizacyjnego, ale i psy-
chologicznego; drobnych kroków budujących zaufanie i chęć współ-
pracy.

Inaczej stało się w przypadku Wolofów i Akanów. Tam okres na-
rastania kontaktów aż do spotkań opisanych w naszym tekście trwał 
ponad dziesięć lat. Postawy Wolofów ewoluowały od odrzucenia 
propozycji kontaktów, przez ich akceptację, do czynnego uczestnic-
twa w spotkaniu, z zamiarem współkształtowania przyszłych, syste-
matycznych kontaktów. Co do Akanów nie znamy ich pierwszych 
reakcji, wiemy natomiast o stosunkowo szybkim nawiązaniu handlu, 
a dopiero potem o opisywanym tu spotkaniu. Najwięcej dowiaduje-
my się o osobach władców, naczelników wodzostw i wiosek, uczest-
niczących w rozpoczęciu i rozwijaniu kontaktów z Europejczykami. 
Kupców obserwujemy wtedy, gdy handel już trwał (Delafosse– 
–Escudier: 26). Cała wspólnota wioskowa jako strona czynna występu-
je tylko w przypadku pojawienia się Valartego u Sererów. W innych 
przypadkach ludzie o tej pozycji społecznej odgrywali bierną rolę.

Na decyzję Afrykanów o odrzuceniu, zaakceptowaniu lub wspól-
nym rozwijaniu kontaktów wpływał obraz Europejczyków w oczach 
miejscowych. Przybysze budzili początkowo zdziwienie, zaciekawie-
nie i grozę. Ich napaści wywoływały strach i wolę walki lub ucieczki. 
Także handel mógł być interpretowany w sposób dla Europejczyków 
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niekorzystny. Sererowie spytani przez tłumaczy Ca da Mosto, dlacze-
go odmawiają kontaktów – oskarżyli Europejczyków o ludożerstwo. 
W miarę przyzwyczajania się obu stron do wizerunku i obecności 
strony przeciwnej, obawy takie zanikały. Wolofowie podziwiali kara-
wele i wiele innych przedmiotów europejskiego wyrobu. Ale niektó-
re – jak kusze i działa – budziły w nich nieustannie grozę. Afrykanie 
zachwycali się bogactwem i  umiejętnościami przybyszów, jednak 
jeśli ci zabiegali o spodziewane korzyści bez umiaru i przyzwoito-
ści, narażali się na ironiczną postawę, jakiej dał wyraz Caramansa. 
Prezencja i zachowanie Dioga de Azambuja oraz jego otoczenia były 
inne, toteż afrykański władca tę różnicę dostrzegł i docenił.

Zmieniał się również obraz Afrykanów w oczach Europejczyków. 
Początkowe rabunki były działaniem na krótką metę. Ale nawet wte-
dy Portugalczycy uznawali zalety atakowanej ludności. Zurara wie-
lokrotnie przytaczał relacje odkrywców o  urodzie, pięknej postaci 
Afrykanów. Pisał o ich sprawności bojowej i odwadze, także o boha-
terstwie kobiet (Zurara–Soares: 244–245, 342–346, 413–414, 495– 
–496). Gdy postanowiono z Afrykanami handlować zamiast ich ra-
bować, pojawiła się potrzeba ich lepszego poznania i  omówienia 
z nimi zasad przyszłych kontaktów.

Spotkanie Ca da Mosto z  Budomelem możemy uznać za naj-
pełniejszy przejaw postawy otwartej, pozbawionej uprzedzeń, peł-
nej dobrej woli i  mającej na celu, obok korzyści handlowych, do-
bre poznanie i  zrozumienie partnera. Cechowało to zresztą ich 
obu. Władca Kaioru wyraził tę postawę, podziwiając umiejętno-
ści Europejczyków i  chcąc się od nich wiele nauczyć. Wenecjanin 
dał temu wyraz, w pełni ufając Budomelowi i pragnąc poznać or-
ganizację, obyczaje i  gospodarkę Wolofów. Pisząc o  nim, uznawał 
jego powagę i wyniosłość, rozsądek, umiejętność rozumowania. Jest 
to zestaw cech niezwykle pozytywnych. Wśród tych negatywnych 
umieszczał rozwiązłość seksualną. 

Porównanie opisów spotkania Azambuja–Caramansa autor-
stwa Piny i  Barrosa dowodzi przemiany postawy Portugalczyków. 
Pina, bliższy wydarzeniu, ukazał Caramansę bez uprzedzeń i z uzna-
niem dla jego pozycji władcy. Dowiadujemy się także o  tym, że 
Azambuja odnosił się do Caramansy z uszanowaniem, chociaż od 



159SPOTKANIA

osiągnięcia swojego celu nie mógł odstąpić. W  ocenach Barrosa 
pojawił się inny ton, chociaż przebieg rokowań został przedsta-
wiony podobnie. Barros pisał wprawdzie o  „naturalnej” inteligen-
cji Caramansy, ale jej źródła w pewnej mierze widział w kontaktach 
władcy z  Portugalczykami. Byłaby to inteligencja nabyta, przejęta 
od Europejczyków. W uwagach tych pobrzmiewa poczucie wyższo-
ści. Jeszcze wyraźniejsze jest ono w stwierdzeniach włożonych przez 
Barrosa w  usta Caramansy, takich jak „ubóstwo i  prostota barba-
rzyńskiej ziemi Gwinei” oraz „człowiek barbarzyński”. Ponadto pi-
sarz ironizował we fragmencie dotyczącym strojów afrykańskich 
wojowników, pisząc: 

wszyscy oni byli tak zniekształceni w  swoim przebraniu, zaplanowa-
nym, aby ukazać srogość ludzi wojny, że prowokowali raczej śmiech 
niż strach.

[…] todos tam disformes com suas invenções por monstrar ferocida-
de de homens de guerra, que mais moviam a riso que a temor (Barros– 
–Cidade: 79).

Sformułowań takich, wyrażających poczucie przewagi europejskiej 
w dziedzinie kultury, a nawet wyśmiewających Afrykanów, nie znaj-
dujemy w starszych tekstach. Nie ma ich także w opisie powstania 
fortecy w  Mina, autorstwa Piny. Jeśli wcześniej uwypuklano wyż-
szość, to dotyczyła ona przewagi militarnej Portugalczyków oraz na-
wracania pogan. U Barrosa poczucie to odnosi się do barbarzyństwa 
i  ubóstwa kraju, ludzi oraz do ich obyczajów. Opinie te dowodzą 
zmienionego podejścia Portugalczyków do Afrykanów. Powstaje py-
tanie, kiedy ta zmiana nastąpiła.

Barros pisał pierwszą dekadę swojego dzieła w  latach 30. i 40. 
XVI w., czyli dwa pokolenia po wydarzeniach związanych z budo-
wą fortecy w Mina. Jego relacja jest w znacznej większości wiary-
godna – i  kiedy korzystał z  kroniki Piny, i  gdy opierał się na do-
kumentach współczesnych wydarzeniom. W tych fragmentach tekst 
Barrosa odzwierciedla mentalność pokolenia odkrywców i zdobyw-
ców. Można natomiast przyjąć, że kiedy pisarz wykorzystywał swój 
pobyt w  Mina, rozmowy z  tamtejszymi urzędnikami i  wojskowy-
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mi, znajomość terenu oraz dodatkową dokumentację – wtedy, pisząc 
o  powstaniu fortecy, dawał wyraz poglądom własnego pokolenia. 
Wydarzenia związane z  wczesną ekspansją w  Afryce były dla jego 
współczesnych ważne i przeżywane jako ciągle aktualne. Ale oceny 
Afrykanów uległy zmianie i pewnej stereotypizacji. Zmiana ta doko-
nała się między czasem powstania fortecy w Mina a latami 30. XVI w. 
Stanowiła zapewne rozłożony w  czasie proces, a  nie jednorazowy 
przełom. Spotkanie Dioga de Azambuja oraz Caramansy, prowadzo-
ne z poczuciem przewagi portugalskiej i z groźbą przemocy w tle, 
było – być może – tego procesu początkiem.

Miejsca handlu

Według Zurary wśród pięciu powodów organizowania najwcze-
śniejszych wypraw do Afryki była chęć nawiązania kontaktów han-
dlowych, sprowadzania do Portugalii cennych towarów i osiągania 
korzyści materialnych (Zurara–Soares: 64–66). Jednakże w  czasie 
pierwszych wypraw nad celem handlowym przeważyły ambicje ry-
cerskie, bliskie mentalności ich uczestników: chęć podboju, zdoby-
cia sławy, łupów i zaszczytów. Wymownym świadectwem takiej po-
stawy są zarówno kronika Zurary, jak i  spisane na przełomie XV 
i XVI w. wspomnienia rycerza Dioga Gomesa, uczestnika wczesnych 
wypraw (Gomes 1959; Zurara–Soares: 75–76, 90, 116, 156, 175, 208, 
307–308, 318; Małowist 1964: 11–40). Okazało się jednak, że brutal-
ne napaści i polowania na niewolników nie mogły trwać długo. Dla-
tego już od połowy lat 40. XV w. Henryk Żeglarz dążył do zmiany 
charakteru wypraw i do rozpoczęcia handlu z ludnością afrykańską 
(Zurara–Soares: 193–198, 451–453, 528–530; Gomes 1959: 24–25; 
Ca da Mosto–Leporace: 11–13; Małowist 1969a: 132–146, 270–275; 
Silva 1987: 196–201). Około 1445 r. rozpoczęła się na saharyjskim 
odcinku wybrzeża budowa fortu w Arguim. Tamtejsza faktoria mia-
ła przyciągnąć na ten zachodni teren odnogę szlaku transsaharyj-
skiego. Nie rozwinęła się jednak w wielki ośrodek handlowy (Fer-
nandes 1938: 52–63; Monod 1983).
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Załogi karawel płynących dalej na południe podejmowały 
wprawdzie próby nawiązania handlu z miejscową ludnością, były to 
jednak działania sporadyczne i mało fachowe (Zurara–Soares: 195, 
368, 508). Handlowy cel wypraw nie budził bowiem entuzjazmu 
wśród rycerstwa portugalskiego. Zurara przerwał pisanie swojej kro-
niki na 1447 r. Uzasadnił swą rezygnację w sposób następujący:

od tego roku to, co się działo w tamtych rejonach, polegało raczej na 
wymianie handlowej niż na aktach odwagi i użyciu broni.

de este ano por diante, sempre se trataram os feitos daquela parte mais 
por tratos e avenças de mercadoria, que por fortaleza nem trabalho das 
armas (Zurara–Soares: 551).

A więc nie było to – zdaniem Zurary – godne upamiętnienia. 
Realizacja zadań handlowych wymagała udziału specjalistów, 

kupców, a nie rycerzy. Henryk Żeglarz postanowił więc wykorzystać 
umiejętności Włochów (głównie Genueńczyków i Wenecjan), którzy 
od XIV w. uczestniczyli w morskiej ekspansji Portugalii (Verlinden 
1958: 467–497). O tych zamiarach świadczą dobitnie wspomnienia 
Ca da Mosto, którego wysłannicy Henryka Żeglarza namówili na 
wyprawę do Afryki. Udał się on tam co najmniej dwa razy, w 1455 
i 1456 r. (Leitão 1961: 1–20; Hair 1994a: 98–100). Pozostawił zna-
komity opis handlu z Budomelem. Poza tym Wenecjanin, bardziej 
z  ciekawości niż dla korzyści, kilkakrotnie odwiedził miejscowy 
targ, dokonując jego interesującego opisu (Ca da Mosto–Leporace: 
67–68). Podobne do Ca da Mosto zezwolenie na handel w Afryce, 
oczywiście w ramach monopolu portugalskiego, otrzymali również 
inni kupcy włoscy, w połowie XV w. przede wszystkim Antoniotto 
Usodimare (Usodimare 1971; 1993). O  tym kupcu i  żeglarzu oraz 
jego liście z 12 grudnia 1455 r. piszą także Charles Verlinden (1958), 
Tullia G. Leporace (Ca da Mosto–Leporace: 72, 91) i  Gerald R. 
Crone (Ca da Mosto–Crone: 52).

Próby przełamania lub obejścia monopolu portugalskiego po-
jawiły się już w  XV w. Ich przykładem jest znana nam wyprawa 
Delafosse’a. Opisał on swój pobyt i  handel na wybrzeżach Sierra 
Leone, Pieprzowym i Złotym. Na tym ostatnim, o czym już pisaliśmy, 
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handlował w miejscowości zwanej przez Portugalczyków Aldeia das 
Duas Partes. Było to miejsce, w którym dwa lata później, w 1482 r. 
Azambuja zbudował fortecę São Jorge da Mina i zorganizował dzia-
łającą przy niej faktorię. Delafosse nie był jedynym śmiałkiem. O in-
nych próbach łamania monopolu portugalskiego informują Pacheco 
Pereira (Pacheco–Mauny: 108–109) i właśnie Delafosse (Delafosse–
Escudier: 20). 

Opis Delafosse’a  zawiera poruszającą opowieść o  zdobywaniu 
pożywienia przez załogę portugalskiej karaweli, która go uwięziła. 
Oto kupiec zwrócił uwagę, że na okręcie jest wyjątkowa obfitość 
jedzenia – ryżu, masła z  mleka koziego, miodu. Powiedziano mu, 
że dobra te pochodzą z  targu leżącego na Wybrzeżu Pieprzowym. 
Portugalczycy na ten targ napadli w  odwecie za domniemane złe 
zamiary Afrykanów, obrabowali go, a  żywność przenieśli na kara-
welę. Splądrowali też chaty w  miejscowości, w  której działał targ 
(Delafosse–Escudier: 32–34). Różnica między sposobem postępo-
wania rycerzy i zdobywców a działaniem kupców była w tym wy-
padku szczególnie wyraźna.

*

W trakcie drugiej połowy XV w. w Afryce Zachodniej wykształciły 
się zaczątki wszystkich przyszłych form organizacyjnych handlu Eu-
ropejczyków z Afrykanami: handlowano w takich miejscach, jak ka-
rawele, wybrzeże (tam, gdzie Europejczycy schodzili na ląd), lokal-
ne, już wcześniej działające targi, a wreszcie faktorie strzeżone przez 
fortece (Arguim, São Jorge da Mina).

Strona ekonomiczna początków handlu portugalsko-afrykań-
skiego jest dobrze przebadana i  opisana (Brulez 1968; Godinho 
1969; Małowist 1969a; Boulègue 1988). Ponadto w pracach Philipa 
Curtina i  George’a  Brooksa została przebadana makroprzestrzeń 
wymiany w  skali całego regionu zachodniego wybrzeża i  jego za-
plecza, a  także w  skali międzyregionalnej (Curtin 1975: 59–100,  
271 i nn.; Brooks 1993: 49–57). O roli kupców Diula w kontaktach 
terenów nadnigeryjskich z  terytoriami Akanów pisali Ivor Wilks 
(1961; 1962), Jack Goody (1964), Bronisław Nowak (1974), B. Marie 
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Perinbam (1980). W tym rozdziale przedmiotem badania będzie na-
tomiast mikroprzestrzeń wymiany, jej sceneria. Budziła ona dotych-
czas mniejsze zainteresowanie. W tym kontekście najwięcej wiemy 
o fortecach i faktoriach. Obie dotąd wymienione mają swoje mono-
grafie: Arguim (Monod 1983) oraz Mina (Hair 1994a; Ballong-Wen-
-Mewuda 1993; patrz także Lawrence 1963; Dantzig 1980). Z kolei 
handel na pokładzie karawel (i  innych statków) istniał przez kilka 
następnych stuleci, lecz spełniał rolę uzupełniającą.

Dlatego tutaj pragnę przeanalizować przestrzenną organizację 
dwóch typów handlu: na wybrzeżu, w miejscach lądowania przyby-
szów, i na lokalnych targach. Moim zamiarem jest uzupełnienie ma-
teriału opisowego materiałem ikonograficznym.

Pierwsza forma polegała na tym, że statek europejski płynął 
wzdłuż wybrzeża etapami, kotwiczył w dogodnych miejscach, kup-
cy docierali na brzeg łodziami i nawiązywali kontakt z ludnością wy-
brzeża. Delafosse pisał:

posuwając się w jedną i drugą stronę wzdłuż tegoż Wybrzeża Pieprzo-
wego, które rozciąga się na trzydzieści mil, spędzaliśmy czas na zaopa-
trywaniu się w ziarno pieprzowe i niewolników. 

[…] en allant et venant parmy celle coste de la Graine, quy dure 30 lieues, 
nous passames le tempz en recoeillant de ladite graine et des esclaves 
(Delafosse–Escudier: 34).

O  punktach na wybrzeżu, zwanych przez Portugalczyków resgates 
pisali między innymi Małowist (1969a: 271 i  nn.) i  Brooks (1993: 
197 i  nn.). Sprawność takiego typu wymiany zależała od trafne-
go wyboru miejsc postoju. Zaś na wybór ten wpływały z kolei róż-
ne czynniki: warunki geograficzne i zebrane wcześniej wiadomości 
o potencjalnych partnerach afrykańskich, o ich chęci handlowania 
lub odmowie kontaktu oraz o towarach, jakimi dysponowali.

Ca da Mosto nawiązał kontakt z  władcą Kaioru Budomelem, 
o którym słyszał od Portugalczyków. Spotkał się z nim na wybrze-
żu i udał się w głąb lądu do jego siedziby. Doświadczenia dotyczące 
odpowiednich miejsc i partnerów gromadzono i spisywano. Dzieło 
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Pacheca Pereiry Esmeraldo de Situ Orbis (około 1506–1508) jest ro-
dzajem instruktażu, także geograficznego i  żeglarskiego, dla osób 
udających się do Afryki Zachodniej (Hair 1994b: 97–98). 

Delafosse podróżował na Złote Wybrzeże, wiedząc, że moż-
na tam kupić złoto i że warto w zamian przywieźć nie tylko towa-
ry europejskie, ale także niewolników kupionych w innych częściach 
wybrzeża Zatoki Gwinejskiej (Delafosse–Escudier: 32). W  jego 
opisie niektóre z  tych części mają już utrwalone nazwy: Wybrzeże 
Pieprzowe (Delafosse–Escudier: 22, 32, 34) i Złote, w formie „Minne 
d’Or” (Delafosse–Escudier: 22, 26). Na tym drugim Delafosse wy-
mienił trochę towarów z  mieszkańcami Aldeia das Duas Partes. 
Większą część wymiany poprowadził jednak z  afrykańskimi kup-
cami przybywającymi z  głębi lądu. Musiał na nich poczekać, aż 
wieść o jego przypłynięciu do nich dotrze i pojawią się na wybrzeżu. 
Trwało to kilka dni (Delafosse–Escudier: 26). O wyprawie europej-
skiego kupca w głąb lądu nie mogło być mowy zarówno ze względu 
na opór miejscowych, jak i na koszta oraz ryzyko takiego przedsię-
wzięcia. Wyjątek stanowiło tu zaproszenie od miejscowego władcy, 
jak to się stało z Ca da Mosto, albo szczególne możliwości wpłynięcia 
w głąb lądu żeglownymi odcinkami rzeki. W tym drugim przypad-
ku sytuacja była podobna do zakotwiczenia karaweli przy wybrzeżu.

Większość targów, do których docierali Europejczycy, istniała 
już przed ich przybyciem (Małowist 1967: 281–305; 1969a: 272 i nn., 
350 i nn.; Karpiński 1968; Meillassoux 1971; Hopkins 1973: 51–75; 
Brooks 1993: 49–96). Działalność przybyszów polegała w tym wy-
padku na włączaniu się do lokalnej wymiany i ewentualnym dosto-
sowaniu jej do własnych potrzeb. Pierwszy znany nam europejski 
opis targu zachodnioafrykańskiego pochodzi z dzieła Ca da Mosto. 
Po zakończeniu handlu z Budomelem, z ciekawości wybrał się on na 
miejscowy targ, który odbywał się stosunkowo często 

na polu, w poniedziałki i piątki […]. Przybywają na ten targ mężczyźni 
i kobiety z całej pobliskiej okolicy rozciągającej się w promieniu czte-
rech do pięciu mil. Ci, którzy mieszkają dalej, chodzą na inne targi […]. 
Dopiero tam, widząc, co owi ludzie przynoszą na sprzedaż, zrozumia-
łem, jak bardzo są biedni.
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[…] merchado […] che se fasia in suso una prataria […] el qual se fasea 
un luni o veneri […] a questo marchado venia homine e femine del pa-
exe circostatne a quatro over cinque mille, che quelli stavano piu lonzi 
andavano ad altri merchadi. […] E in questi merchadi compresi molto 
ben che costoro sono zente poverissima a rispecto a le cose che porta-
vano suso quel merchado a vender (Ca da Mosto–Leporace: 67; Ca da 
Mosto–Podróże: 48–49).

Wyliczył potem towary: bawełnę (tkaniny i przędzę), warzywa, olej, 
proso, drewniane naczynia, maty palmowe i  inne przedmioty co-
dziennego użytku. Ponadto broń oraz niewielkie ilości złota. Wy-
mieniano towar za towar, gdyż nie znano pieniądza. Wenecjanina in-
teresowało tylko złoto (żywności miał zapewne pod dostatkiem jako 
gość Budomela). Okazało się, że Budomel – oferujący niewolników 
i z całą pewnością zdolny zgromadzić więcej złota niż ludzie han-
dlujący na targu – pozostawał dla Wenecjanina lepszym partnerem.

Z  tego powodu, także w  przyszłości, handel z  miejscowymi 
władcami oraz kupcami przybywającymi z głębi lądu przeważył nad 
handlem na lokalnych targach. Ale te okazywały się nie do ominię-
cia, gdy zamierzano kupić żywność. Było też możliwe przeniesie-
nie kontaktów z kupcami przybywającymi z głębi lądu, z przypad-
kowych, okazjonalnych miejsc na wybrzeżu – na miejsca targowe.

O tym zjawisku świadczy Valentima Fernandesa fragment opi-
su wybrzeża Afryki Zachodniej (z lat 1506–1510). Autor informo-
wał, że karawele mogły płynąć w  głąb lądu rzeką São Domingos 
(obecnie Cacheu w  Gwinei Bissau). Tam nawiązywano handel 
z  lokalnym naczelnikiem (Fernandes 1951: 68). Według Brooksa 
(1993: 227) chodzi o  „a  group of villages the Portuguese collect- 
ively termed São Domingos”. Nie był to w regionie jedyny partner 
Portugalczyków. Wzdłuż jednego z dopływów Cacheu docierano do 
ludu „Banhiins” (obecnie Bagnoun lub Banyun), odznaczającego się 
według Fernandesa szczególnymi skłonnościami do handlu na tar-
gach. Można na nich było dostać „wszystkie rzeczy pochodzące z wy-
żej wymienionych krajów” (Fernandes 1951: 68–70, „Ha nesta terra 
todallas cousas das terras sobreditas”), czyli właśnie bawełnę, pro-
so, ryż, wino palmowe, kury, bydło, kozy i inne towary wymienio-
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ne wcześniej przez Ca da Mosto, ponadto cywety (zwierzęta i pach-
nidło pochodzenia zwierzęcego – patrz Małowist 1969a: 351–353). 

Opisany przez Fernandesa targ, jeden z kilku w okolicy, odbywał 
się co osiem dni. Leżał w odległości siedmiu mil od brzegu morskie-
go, dotarcie doń umożliwiała Portugalczykom żeglowna rzeka. Targ 
działał pod zwierzchnictwem lokalnego naczelnika (el rey da terra). 
Fernandes podaje jego imię – Jagara. Jednakże słowo to nie jest imie-
niem, ale nazwą grupy ludzi zajmujących wysoką pozycję społeczną. 
Jagara w innych tekstach portugalskich jest tłumaczone jako fidalgos 
(Fernandes 1951: 70 i 164, nota 133). Chodzi więc nie o króla-wład-
cę, ale o lokalnego naczelnika. Z jego rozkazu było zabronione przy-
chodzenie na targ z bronią i zakłócanie porządku. ładu strzegli na 
placu dwaj nadzorcy. Dla każdego typu towaru wyznaczono osobne 
miejsce. Tylko wino owocowe sprzedawano wszędzie, w przeciwień-
stwie do win z miodu i innych mających swoje stałe miejsca. Wedle 
Fernandesa targ skupiał od siedmiu do ośmiu tysięcy ludzi (co wy-
daje się liczbą zawyżoną). Był to jednak targ wyjątkowy, przybywa-
ła nań ludność wieśniacza nawet z odległych okolic. Nadzorcy pilno-
wali szczególnie, aby krzywda nie stała się tym obcym przybyszom. 
Autor dodaje, że targ był ponadto miejscem rozrywki. Dzięki ładowi 
i bezpieczeństwu nie obawiali się tam przybywać

liczni szlachetnie urodzeni mężczyźni i  kobiety, niemający nic na 
sprzedaż, po to, żeby napić się wina, gdyż było ono tam jednym z głów-
nych towarów.

[…] vem a  esta feyra muytos fidalgos homẽs e molheres sem terẽ  
q ˜ venderẽ saluo pera beberẽ porq ˜ hũas das principaes mercadorias q ˜ nel-
la se guesta he o vinho (Fernandes 1951: 70).

Wymienione zalety sprawiały, że targ ten stał się obiektem wyjąt-
kowego zainteresowania Portugalczyków. Kupowali oni tam szcze-
gólnie tkaniny bawełniane oraz cywety. Handel portugalski stał się 
na tyle intensywny, że niektórzy kupcy europejscy osiedli przy tar-
gu na stałe (Fernandes 1951: 68, „e aqui estam christaõs mercado-
res estantes”).
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Opis Fernandesa jest potwierdzony przez późniejsze źródło, 
księgę statku Santiago z 1526 r. Zapisano w niej nie tylko itinera-
rium, ale także typy towarów oraz wykaz podarków (dadivas) dla na-
czelników São Domingos, Buguendo i innych okręgów lub wsi, dla 
„jagarafes” i zarządcy portu. Znalazła się tam też informacja o lança-
dos, bardzo już aktywnych w prowadzeniu handlu (Mota 1969: 542, 
546–548, 572–575; Brooks 1993: 15, 227–229).

Tak oto Ca da Mosto i Fernandes pozostawili nam wyjątkowo 
dokładne opisy targów zachodnioafrykańskich. Zwrócili uwagę na 
różne aspekty ich działania, zasięg, rozmiary, towary, którymi han-
dlowano, sposoby zarządzania, nawet na funkcje pozaekonomicz-
ne. Fernandes dodał ponadto kilka uwag o przestrzennej organiza-
cji placu handlowego.

*

W związku ze wspomnianą organizacją przestrzenną, w obu wypad-
kach – handlu na wybrzeżu i na targach – ważnym źródłem uzupeł-
niającym te opisy może być ikonografia. Dwie znakomite pod wzglę-
dem informacyjnym ryciny są datowane na 1602 (rycina z  dzieła 
Pietera de Mareesa) i 1668 r. (rycina z dzieła Olferta Dappera). Cho-
ciaż są to źródła późniejsze niż interesujący nas okres XV i począt-
ku XVI w., można je wykorzystać i uzyskać dodatkowe informacje 
przez porównanie z wcześniejszymi opisami i przez użycie metody 
retrogresji. U Dappera znajdujemy ilustrację przedstawiającą handel 
na wybrzeżu, zaś u de Mareesa obraz targu. Omówimy je w takiej 
właśnie, a nie chronologicznej, kolejności.

Dzieło Dappera zostało wydane w  Amsterdamie w  1668 r. 
(Dapper 1668). Stanowi opis naukowy Afryki, którego autor wyko-
rzystał istniejącą literaturę geograficzną, przyrodniczą, podróżni-
czą i historyczną. Dapper pracował dla zarobku, który jednak musiał 
dzielić z wydawcą i rytownikiem Jacobem van Meursem. Jego pra-
cę publikowano wielokrotnie, ponownie po holendersku w 1676 r. 
i w tłumaczeniach niemieckim, łacińskim, angielskim oraz francu-
skim. O Dapperze i jego dziele pisali Paul Hair (1974: 25–54) oraz 
Adam Jones (1989: 73–84). Rycina, którą tu analizuję, pochodzi 
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z francuskiego wydania z 1686 r. (Dapper 1686; reprodukcja tego wy-
dania francuskiego w: Objets Interdits 1989: 93–368). Tłumaczenie 
francuskie, podobnie jak część wydań w  innych językach, zawiera 
pewną liczbę błędów i zmian w stosunku do oryginału. Natomiast 
ilustracje są wiernym odbiciem pierwowzoru. W części edycji ob-
cojęzycznych, w tym we francuskiej, wykorzystano bowiem matry-
ce miedziorytów zakupione od spadkobierców Jacoba van Meursa. 
O matrycach ilustracji pisał Jones (1989: 75–76 i przyp. 20).

Interesująca nas rycina (patrz il. 22) przedstawia handel mię-
dzy Europejczykami a Afrykanami na wybrzeżu Afryki Zachodniej. 
Została umieszczona przy opisie kraju Wolofów (Dapper 1686: 
237), a więc tam, gdzie z Budomelem, ponad dwieście lat wcześniej, 
handlował Ca da Mosto. Rycina ta jest często reprodukowana, słu-
ży jednak raczej w  formie ilustracji niż jako wart analizy materiał 
źródłowy. Wartość ikonografii jako odrębnego źródła, niosącego do-
datkowe, często unikalne informacje, jest w ostatnich dziesięciole-
ciach coraz powszechniej doceniana, szczególnie w badaniach me-
diewistycznych (Le Goff 1965; Piech 1995: 119–141; Samsonowicz 
1998: 378–385).

Rycina, którą pragnę przeanalizować, składa się z kilku scen roz-
grywających się na wybrzeżu. Na pierwszym planie Europejczyk na-
lewa alkohol, zapewne rodzaj wódki, Afrykaninowi, który trzyma 
w ręku kielich. Sądząc po skromnym stroju tego drugiego, mamy do 
czynienia z kupcem. Możemy tak wnioskować na podstawie typo-
wego ubioru kupca afrykańskiego przedstawionego w dziele Pietera 
de Mareesa (Marees 1602; 1605: tablica 2, punkt B). Kupiec miejsco-
wy udał się na wybrzeże na wieść o przybyciu statków. Scena przed-
stawia początek pertraktacji handlowych, poczęstunek jest rodzajem 
wstępnego podarunku, a zarazem próbą jakości towaru. Dwie duże 
beczki stojące obok, w tym jedna służąca za prowizoryczny stół, za-
wierają zapewne alkohol. Obok, na ziemi leżą misy i inne naczynia 
miedziane, tkaniny i  tobół z  towarami. Możemy je określić dzięki 
wyliczeniu typowych towarów przywożonych do kraju Wolofów na 
stronie poprzedzającej rycinę.

W tle pierwszej sceny znajduje się druga. Oto kupiec europej-
ski, z  odkrytą głową, przyklęka przed lokalnym władcą, zapewne 



169SPOTKANIA

jednego z państw Wolofów. Europejczyk trzyma w jednym ręku bu-
tlę, drugą czyni gest powitania i oddania czci. Prawdopodobnie on 
także oferuje napój jako dar rozpoczynający pertraktacje handlowe. 
Władcę poznajemy po stroju przykrywającym całe ciało i po para-
solu trzymanym nad jego głową przez świtę składającą się z dwóch 
ludzi. Ci z  kolei mają jedynie przepaski na biodrach, co określa – 
zgodnie z analizą znaczenia stroju i nagości dokonanym przez Annę 
Chabrowską (2008) – ich niższy w tej części Afryki status społeczny. 
Są natomiast uzbrojeni w oszczepy.

Trzecia scena – dowodząca dodatkowo, że w dwóch pierwszych 
mamy do czynienia z początkiem negocjacji handlowych – to wy-
ładowywanie beczek z łodzi, która własnie dobiła do brzegu. Towar 
jest więc dopiero dostarczany. Zajmują się tym członkowie załóg 
statków zakotwiczonych w pewnej odległości od miejsca wymiany 
towarów.

Czwarta scena wydaje się nie mieć związku z  pozostałymi. 
Widzimy pasterzy poganiających stado bydła. Nie jest to bydło na 
sprzedaż. Załogi statków zaopatrywały się w żywność, ale nie w ta-
kiej skali. Możliwe było kupno jednego–dwóch zwierząt, ale nie ca-
łego stada. Podobnie po stronie przeciwnej – pasterze afrykańscy 
nigdy nie pozbywali się stad, sprzedawano ewentualnie jedno czy 
kilka zwierząt. Scena z pasterzami i bydłem ma więc inne znacze-
nie i handlu bezpośrednio nie dotyczy. Być może sygnalizuje ona, że 
miejscowa ludność ma też inne, ważne dla niej zajęcia. Może cho-
dziło o skonfrontowanie tej sceny z pozostałymi i o swoiste wyłącze-
nie przestrzeni handlowej z sąsiedniej, lecz odrębnej przestrzeni ży-
cia zwyczajnego? Albo o uzyskanie nastroju sielskiego i wyjście poza 
główny temat ilustracji? Gęsta zieleń w tle tego obrazu może pełnić 
podobną rolę. Nawiązuje do wrażeń Europejczyków, gdy docierali 
do kraju Wolofów. Już pierwsi odkrywcy pisali o wspaniałej zieleni 
i o pięknie przyrody (Zurara–Soares: 172; Ca da Mosto–Leporace: 
74–75; Fernandes 1951: 22; Pacheco–Mauny: 46, 60; Gomes 1959: 
27; Daveau 1969). O  tych wrażeniach świadczy też nazwa Cabo 
Verde, nadana w XV w. i używana do dzisiaj.

Omawiana rycina ukazuje ludzi pełniących różne funkcje i role 
społeczne, mających różny status. Ze strony afrykańskiej widzimy 
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władcę, jego świtę i kupca, a ze strony europejskiej kupców oraz za-
łogę łodzi jako tragarzy. Każdy z dwóch kupców europejskich dzia-
ła inaczej, gdyż ma innego partnera. Ten, który będzie handlował 
z władcą, klęka i z gołą głową oddaje mu cześć. Ten, który ma do-
bić targu z kupcem, nalewa alkohol, mając kapelusz na głowie, w ge-
ście uprzejmym, lecz niesygnalizującym społecznego dystansu. Obaj 
Europejczycy ofiarowują partnerom dar, obaj są w pozycji zabiegają-
cych o dokonanie wymiany. O wręczaniu darów (dadivas) lokalnym 
naczelnikom świadczy spis podarunków z  księgi statku Santiago 
z 1526 r. (Mota 1969: 547, 572). Problem darów w stosunkach portu-
galsko-afrykańskich porusza również Eugenia Herbert (1974: 421).

Z  kolei gesty Afrykanów są świadectwem pewności siebie. 
Władca – pod parasolem, w pozycji pełnej dumy – przyjmuje ozna-
ki czci od klęczącego. Kupiec podpiera się pod boki i  unosi gło-
wę, bez ukłonu. Gesty ludzi otaczających władcę odnoszą się do 
ich zwierzchnika i pana, z kupcami straż przyboczna nie wchodzi 
w  kontakt. Także europejska załoga łodzi zajmuje się swoją pracą 
przy transporcie i nie porozumiewa się z Afrykanami.

Można spytać, czy ten obraz, sporządzony w Europie przez ry-
townika, który nie znał Afryki z własnego doświadczenia, nie jest 
wyidealizowanym rezultatem wyobraźni?

Odpowiedź leży w uświadomieniu sobie celu sporządzenia opi-
su i ilustracji oraz w zestawieniu obrazu ze źródłami pisanymi, któ-
re analizowaliśmy wcześniej. Celem Dappera i  zamieszczonych 
w jego dziele ilustracji było naukowe, zgodne ze stanem ówczesnej 
wiedzy opisanie i przedstawienie ikonograficzne Afryki. Rytownik 
musiał działać w ramach owego celu, a nie puszczać wodze fantazji. 
Omawiana scena jest odtworzeniem tego, co znajdujemy w opisach, 
również w  tym autorstwa Ca da Mosto. Opis ten został wykorzy-
stany przez Dappera, zacytował on bowiem nawet imię Budomela. 
Jednakże obraz wymaga przedstawienia również tego, czego w tek-
ście pisanym może nie być. Luki w opisie uznamy za jego brak, ale 
niedyskwalifikujący. Pustki na obrazie utrzymać się nie da, trzeba 
ją wypełnić treścią. Dla wierności realiom można korzystać z wie-
lu różnych opisów oraz relacji ustnych. Co prawdopodobne, takie 
właśnie były źródła tej i innych ilustracji w dziele Dappera.
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Niektóre elementy ilustracji w  oczywisty sposób nie dotyczą 
XV i początku XVI w. Są one realiami stulecia XVII. Jest to przede 
wszystkim siedemnastowieczny strój kupca z  Europy. Ponadto 
import alkoholu z  Europy i  znaczenie tego towaru w  wymianie 
z Afryką dotyczy XVII w. O tej ostatniej kwestii pisał Dapper (1686: 
235–236), ale de Marees (1602: rozdział 11) wśród najważniej-
szych towarów importowanych na początku XVII w. alkoholu jesz-
cze nie wymienia (Marees 1602: rozdział 11). Podobny wydaje się 
pogląd Antony’ego Hopkinsa (1973: 111, 129–130). W XV i na po-
czątku XVI w. w  Afryce pito alkohole afrykańskie, handel winem 
palmowym, owocowym i napojami z miodu, jak tego dowodzi opis 
Fernandesa, był rozwinięty. Dopiero upowszechnienie w Europie de-
stylacji i produkcji mocnych alkoholi (co stało się w trakcie XVI w.) 
zmieniło sytuację i wpłynęło na masowy w XVII i XVIII w. eksport 
tego towaru do Afryki.

Pozostałe elementy ilustracji możemy przez retrogresję od-
nieść do sytuacji z  drugiej połowy XV i  z  początku XVI w. Są to 
postacie kontrahentów (władca i  kupiec ze strony afrykańskiej, 
kupcy z  Europy) oraz ludzi obsługujących kontakt, lecz w  handlu 
nieuczestniczących (straż przyboczna władcy, tragarze europejscy). 
Gesty i  symbole pozycji społecznych osób biorących udział w wy-
mianie są zgodne z opisem Ca da Mosto, który z szacunkiem wspo-
minał godność Budomela i sposób, w jaki się prezentował.

Ilustracja przynosi też informacje poszerzające to, co wiemy 
z opisu. Chodzi mianowicie o przestrzeń tej wymiany. Jest to – jak 
widzimy – przestrzeń niewielka, znajdująca się na brzegu, poza afry-
kańską osadą i z dala od europejskich statków. Można ją uznać za po-
średnią, graniczną, dostępną obu stronom wymiany, ale przez żad-
ną z  nich nieopanowaną całkowicie. Brakuje w  niej jakichkolwiek 
zabudowań lub próby wytyczenia placu. Taka przestrzeń stwarzała 
pole do działania niekonwencjonalnego, nakierowanego na kontakt 
zewnętrzny wobec własnego świata. W XVII w. zajęcie tej przestrze-
ni przez handlujących było już zapewne automatycznym, wielokrot-
nie i od dawna powtarzanym odruchem. Ale w XV i na początku 
XVI w., gdy metody i przestrzenne ramy handlu na wybrzeżu Afryki 
Zachodniej dopiero powstawały, wybór owej przestrzeni wynikał 
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z potrzeb i kalkulacji obu stron. Ryzyko Europejczyków było wte-
dy większe niż Afrykanów. Dlatego podczas pierwszych tego typu 
kontaktów wymieniano zakładników (Zurara–Soares: 195). Gdy 
handel okazał się korzystny dla obu stron i  chciano jego podtrzy-
mywania, metody zabezpieczeń zniknęły. Teren na wybrzeżu, prze-
strzeń wspólna i nienależąca w pełni do nikogo, okazał się dogod-
nym i trwałym miejscem kontaktów.

Druga z rycin, którą pragnę przeanalizować (patrz il. 23), przed-
stawia targ na Złotym Wybrzeżu i pochodzi z dzieła de Mareesa, wy-
danego w Amsterdamie w 1602 r. Rycina dotyczy więc innej części 
wybrzeża niż kraj Wolofów. Może nam jednak w zestawieniu z opisa-
mi Ca da Mosto i Fernandesa posłużyć jako materiał porównawczy. 
Dzieło de Mareesa miało poza holenderskim liczne wydania w wie-
lu językach europejskich i  należy do najlepszych w  czasach nowo-
żytnych opisów Złotego Wybrzeża. Szczególnie bliskie oryginało-
wi było wydanie francuskie z 1605 r., opublikowane w Amsterdamie 
pod nadzorem samego autora. Wykorzystano w nim oryginalne ta-
blice miedziorytnicze z  wydania holenderskiego. Wśród osiemna-
stu tablic, jako numer czwarty znajduje się obraz targu. Całość ta-
blic była przedmiotem badań podsumowanych w  artykule Reguli 
Iselin dotyczącym ich etnohistorycznej wartości źródłowej (Iselin 
1994). Wydawcą i drukarzem dzieła de Mareesa był Cornelis Claesz. 
Miedzioryty zamówiono w  niezidentyfikowanym, wyspecjalizowa-
nym warsztacie rytowniczym. Być może były one ryte na podstawie 
rysunków – niewykluczone, że samego de Mareesa (Iselin 1994: 153). 

Tablice ukazują różne aspekty życia na Złotym Wybrzeżu: wy-
gląd i stroje ludzi różnej pozycji społecznej; zajęcia i prace miejsco-
wej ludności; faunę i florę. Ich cel należy określić jako dydaktycz-
ny i  informacyjny. Każda z  tablic została zaopatrzona w  obszerne 
komentarze, poszczególne litery odsyłają do odpowiednich wyja-
śnień. Przy dużej dokładności w przedstawianiu przedmiotów, stro-
jów i  scenerii działań ludzkich zadziwia pozbawienie rysowanych 
postaci cech rasowych. Ukazano odrębności kultury materialnej, 
a nie cechy fizyczne osób. Ludzie z tablic zostali upozowani na wzór 
antyczny. Postaciom brakuje cech indywidualnych, są to poszcze-
gólne typy ludzkie, reprezentujące różne role społeczne, a nie lu-
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dzie konkretni. Omawiana tu rycina ukazująca targ nie ma tych 
ograniczeń. Tablica numer cztery w dziele de Mareesa otwiera bo-
wiem rozdział 15 zatytułowany w wydaniu angielskim About their 
Markets, how they hold them and what kind of trading is done there 
(Marees–Dantzig, Jones: 62–65). Chodzi w niej o działanie instytu-
cji i o jej kształt przestrzenny, a nie o postacie ludzkie, które są nie-
wielkie i wtopione w przestrzeń.

Targ z tablicy czwartej zajmował duży plac otoczony lekkimi za-
budowaniami. Jak pamiętamy, o podobnym placu targowym na polu 
pisał w XV w. Ca da Mosto. Targ na Złotym Wybrzeżu leżał milę 
(holenderską, czyli około siedmiu kilometrów) na wschód od Mina. 
Jego charakterystyczną cechą było – podobnie jak na targu opisa-
nym przez Valentima Fernandesa – wydzielenie miejsc, w których 
handlowano poszczególnymi towarami: prosem, bananami i  inny-
mi owocami, mięsem, drobiem, winem palmowym, rybami, drew-
nem, ryżem, świeżą wodą, trzciną cukrową, płótnami holenderski-
mi i chlebem zwanym kanquies. Nie przewidziano osobnego miejsca 
na handel złotem (o czym w dalszej części).

Przestrzeń targu dokładnie wyodrębniały zabudowania i zada-
szenia. Punktami orientacyjnymi organizującymi i  dzielącymi tę 
przestrzeń na części były: drogi na zewnątrz targu wiodące do Mina, 
do Fetu i innych miast w głębi lądu oraz na wybrzeże; siedziba na-
czelnika regionu i zwierzchnika targu; spichlerzyk należący do na-
czelnika; drzewo, pod którym siedziały kobiety z kanquies, a które-
go de Marees w opisie nie wymienia, chociaż jest na rycinie; drugie 
drzewo za palisadą wytyczającą drogę do Mina. Wedle Adama Jonesa 
i Alberta van Dantziga drzewa te, otaczane czcią sakralną, były pozo-
stałościami miejsc kultowych (Marees–Dantzig, Jones: 62, przyp. a). 
Na placu targowym znajdowało się jeszcze miejsce kultu fetysza 
(„their God”).

Ludzie przedstawieni na rycinie to przede wszystkim miejsco-
wi sprzedawcy i kupujący, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Są też 
dwaj zbrojni strażnicy pilnujący porządku w  imieniu naczelnika. 
Być może inne osoby przechadzające się pojedynczo i  uzbrojone 
w oszczepy to też strażnicy. Wszyscy inni uczestnicy handlu na targu 
byli zobowiązani do zostawienia broni (maczet, oszczepów) przed 
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wejściem na plac (Marees–Dantzig, Jones: 64). Widzimy ponadto 
dwóch przechadzających się Holendrów. Jest to jedyny miedzioryt 
z wizerunkiem Europejczyków spośród wszystkich ilustracji z dzieła 
de Mareesa. Osoba mierząca tkaniny budzi dyskusję. Z jednej strony 
jej nakrycie głowy może wskazywać na Holendra, z drugiej w opi-
sie ilustracji i w tekście rozdziału poprzedniego mowa o zręczności 
Afrykanów w mierzeniu tkanin i przeliczaniu miar długości euro-
pejskich na jednostki lokalne (Marees–Dantzig, Jones: 61, 62). 

Podobnie jak w przypadku ilustracji analizowanej poprzednio, 
pewne informacje, przedmioty i osoby typowe dla początku XVII w. 
nie mogą być odniesione do stulecia XV i początku XVI. Na Złotym 
Wybrzeżu nie było wtedy Holendrów, przebywali tam natomiast 
Portugalczycy. Nie uprawiano jeszcze trzciny cukrowej, którą spro-
wadzono w XVI w. (Mauny 1953). Mina była dla tego targu głów-
nym zewnętrznym punktem odniesienia gospodarczego dopiero po 
jej powstaniu (1489) i rozwoju. Ale wiele innych informacji może-
my przenieść wstecz metodą retrogresji – chodzi przede wszystkim 
o ukształtowanie przestrzeni, uporządkowanie handlu według typu 
towarów, o organizację i nadzór nad porządkiem.

Przestrzeń targowa różniła się w  sposób zasadniczy od prze-
strzeni miejsc wybieranych do celów wymiany handlowej, leżących 
na brzegach Afryki Zachodniej. Targ był obszarem ściśle oznaczo-
nym i użytkowanym w sposób trwały. Plac wyznaczały zabudowa-
nia, lecz także on był wydzielony organizacyjnie i prawnie. Strzeżono 
na nim ładu, nie wolno było wnosić tam broni. Poza miejscami prze-
znaczonymi dla poszczególnych towarów znajdowały się na nim 
również miejsca kultu. W  przeciwieństwie do miejsc wymiany na 
brzegu – targ był przestrzenią należącą do Afrykanów, zorganizo-
waną zgodnie z ich kulturą, systemem gospodarczym i społecznym. 
Europejczycy byli w tej przestrzeni przybyszami. Jeśli uczestniczyli 
w wymianie targowej, to po zaakceptowaniu jej ram przestrzennych 
i zwyczajowych, częstotliwości zbierania się ludzi na targu i innych 
zasad.

W  zestawie towarów, którymi handlowano na targu przedsta-
wionym na rycinie, brakuje kilku ważnych dla wymiany afrykańsko-
-europejskiej. Są tylko tkaniny, widocznie popyt na nie był ze strony 
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afrykańskiego rynku lokalnego duży i stały. Nie ma natomiast wy-
robów metalowych, miedzianych mis czy żelaznych narzędzi. Być 
może handlowano nimi poza targiem, sprzedawano je raczej naczel-
nikom i innym możnym. Zapewne jako towary z zewnątrz nie mia-
ły swego stałego miejsca. Brak złota wyjaśnia fragment rozdziału, 
przy którym umieszczono ilustrację. Pod wpływem Portugalczyków, 
w trakcie XVI w., złoto przestało być na targu w pobliżu Mina jed-
nym z towarów. Ponieważ był na nie stały popyt, stało się ono mier-
nikiem wartości, rodzajem niemonetarnego pieniądza. Nadal istnia-
ła wymiana towar za towar, ale możliwe było także płacenie małymi 
bryłkami złota, zwanymi „kacraws” od słowa „kakra”, co w  języku 
Akan znaczy „mały” (Marees–Dantzig, Jones: 65, przyp. 5).

Pieter de Marees nie poinformował czytelników o rozrywkowej 
funkcji targu, o  czym wcześniej w  odniesieniu do innego miejsca 
handlu pisał Fernandes, wymienił jednak wino palmowe jako jeden 
z głównych towarów. W gospodarce lokalnej było ono nadal waż-
niejsze niż nieobecny tam alkohol europejski.

Targ de Mareesa pełnił ponadto funkcje sakralne. Można posta-
wić pytanie, dlaczego takich informacji brak we wcześniejszych opi-
sach. Ca da Mosto być może takich funkcji nie dostrzegł. Natomiast 
Fernandes sprawami miejscowych kultów i wierzeń interesował się 
specjalnie. Ich opis przytoczył bezpośrednio po opisie targu, ale ich 
na targu nie umieścił (Fernandes 1951: 60, 70, 74). Może dlatego, że 
zdany był na informatorów, którzy w tym przypadku widocznie nie 
dostarczyli mu na ten temat wiadomości.

Informacje zawarte w  obu analizowanych tu źródłach ikono-
graficznych pozwalają na lepsze zrozumienie opisów pochodzących 
z XV i początku XVI w. Ze względu na swój charakter najwięcej ma-
teriału wnoszą one do problematyki przestrzennej organizacji wy-
miany handlowej i  związków panowania nad przestrzenią z  typa-
mi handlu afrykańsko-europejskiego. W dostępnej literaturze często 
identyfikowano dwie omawiane tu formy organizacyjne handlu – 
handel na wybrzeżu uważano za tożsamy lub bardzo podobny do 
tego na targach. Być może wyglądało to tak z ekonomicznego punktu 
widzenia, który przeważał w dotychczasowych badaniach. Ale z per-
spektywy psychologii społecznej i organizacyjnych podstaw handlo-
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wego spotkania Afrykanów z Europejczykami mowa o dwóch róż-
niących się między sobą przestrzeniach. Każda z nich była inaczej 
tworzona i wykorzystywana oraz odmiennie odczuwana przez obie 
kontaktujące się strony.

Podróże wolnych Afrykanów i poselstwa władców  
afrykańskich do Portugalii

Zajmiemy się tymi Afrykanami, którzy podróżowali do Portugalii 
z własnej woli i jako ludzie wolni. Było ich niewielu, podróże takie 
miały charakter wyjątkowy. Jednakże tego typu wyprawy odgrywa-
ły dużą rolę w kształtowaniu postaw obu stron i przebiegu kontaktu 
kulturowego między nimi.

Wspomnieliśmy już wcześniej o afrykańskich śmiałkach, którzy 
z ciekawości wchodzili na karawele, a nawet dobrowolnie decydo- 
wali się na podróż statkiem do ojczyzny nieoczekiwanych przyby-
szów (Zurara–Soares: 169–170, 196, 368, 434, 498, 509; Ca da Mosto– 
–Leporace: 97–100). Portugalczycy nie brali takich ludzi do niewoli. 
Widzieli w nich cennych rozmówców, którzy działali bez przymu-
su i mogli udzielić informacji bardziej wiarygodnych niż przepyty-
wani niewolnicy. Dlatego owi śmiali, afrykańscy ryzykanci, po ich 
wysłuchaniu i przepytaniu, byli obdarowywani i odsyłani do miejsc 
swojego pochodzenia. Takie postępowanie mogło ośmielić innych 
Afrykanów do podobnych podróży. Tak więc cel obu stron wydaje 
się ten sam – zebranie informacji o przeciwnej stronie. Wiemy, że na 
dworze Henryka Żeglarza systematycznie gromadzono wiadomości 
o Afryce i Afrykanach (Russell 1995a: 5, 6, 11). Dla krytycznej oce-
ny informacji różnicowano ich źródła. Zbierano więc i analizowano 
raporty oraz relacje odkrywców, przesłuchiwano afrykańskich nie-
wolników, jak też wolnych Afrykanów, jeśli tacy zdecydowali się na 
podróż do Portugalii. Istniały ponadto sytuacje pośrednie między 
wizytą wolnego Afrykanina w  Portugalii a  bezpowrotnym wywie-
zieniem tam niewolnika. Zdarzenie takie opisał Ca da Mosto przy 
okazji podróży Pedra de Sintry w 1460 r. Gdy u ujścia rzeki Moya 
na karawelę weszło dobrowolnie trzech Afrykanów, jednego z nich 
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zatrzymano i przewieziono do Portugalii. Ów pozbawiony wolno-
ści został potem przesłuchany, następnie obdarowano go i odesłano 
z powrotem do Afryki. Wedle Ca da Mosto była to praktyka naka-
zana przez króla i często stosowana (Ca da Mosto–Leporace: 125).

Wiedza o Afryce i tamtejszych ludach służyła określaniu celów 
następnych wypraw i ich lepszej organizacji (Russell 2001: 116 i nn., 
294). Część takich wiadomości była utajniana, część przeniknęła na 
karty kroniki Zurary i innych tekstów dotyczących wczesnych eks-
pedycji.

Natomiast to, co wolni Afrykanie, po podróży do Portugalii 
i powrocie do Afryki, przekazywali swoim współplemieńcom, mo-
żemy sobie tylko wyobrazić. Nie mamy też pewności, czy śmiałko-
wie tacy działali z  czysto indywidualnych pobudek, czy też w  tak 
niebezpieczną misję byli wysyłani. Znana nam już wizyta starca ber-
berskiego w zamian za zgodę na pobyt João Fernandesa wśród saha-
ryjskich nomadów została niewątpliwie zorganizowana przez obie 
strony (Zurara–Soares: 169–170). Starzec zdał więc swoim współ-
plemieńcom raport z podróży. Brak nam jednak jakichkolwiek śla-
dów źródłowych dotyczących treści tych ustnych przekazów. Wiemy, 
że Afrykanie obserwowali przybyszów, starali się zrozumieć ich mo-
tywy, organizację, umiejętności, zasady działania różnych przyrzą-
dów (na przykład karawel, broni). Mamy ponadto świadectwa prze-
kazywania sobie wiedzy o Europejczykach między różnymi ludami 
Afryki (Ca da Mosto–Leporace: 85). Na podstawie ogólnych badań 
relacji z podróży i  form kontaktu między ludźmi odległych kultur 
możemy z  dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że zrozumie-
nie kultury strony przeciwnej i znalezienie odpowiednich do jej opi-
su terminów nastręczało wiele trudności. Na przykładzie poselstwa 
z Bugandy do Anglii z początku XX w. i dziennika tej podróży pro-
blem niedostosowania języka i  istniejących w danej kulturze pojęć 
do opisu innej cywilizacyjnej rzeczywistości omówił bardzo cieka-
wie Bronisław Nowak (1995: 16–29).

Nie wiemy, jak radzili sobie z  tym problemem zachodni 
Afrykanie. Wiemy natomiast, że Portugalczycy dla opisu na przy-
kład afrykańskich systemów władzy posługiwali się własną termi-
nologią, nieprzystającą do sytuacji afrykańskiej. Na przykład ter-
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miny: król, kapitan występujące w  portugalskich opisach Beninu 
(Pina–MMA 1952: 52; Barros–MMA 1952: 53), „wasal” stosowa-
ny przez Ca da Mosto dla opisu stosunków politycznych wśród 
Wolofów (Ca da Mosto–Leporace: 56). Musiało to cechować obie 
strony kontaktu, ale pomimo licznych błędnych ocen – znajomość 
i w pewnym stopniu zrozumienie innego systemu wzrastały zarów-
no wśród Europejczyków, jak i  mieszkańców Afryki. Wizyty wol-
nych Afrykanów w Portugalii przyczyniały się do tego w większym 
wymiarze, niż wskazywałby na to ich sporadyczny charakter.

Poza podróżami pojedynczych, wolnych Afrykanów zdarzały się 
też wyprawy oficjalne zorganizowane przez władców afrykańskich. 
Źródła opisują obszernie trzy takie wydarzenia z  czasów panowa-
nia w Portugalii João II (1481–1495). Było ono czasem ponownego, 
wzmożonego zainteresowania tego państwa Afryką. Poselstwa dyplo-
matyczne wysyłali do Portugalii władcy Beninu i Konga, zaś z państw 
Wolofów wyruszył do Lisbony tamtejszy obalony władca nazywany 
w źródłach imieniem Bemoi. Kongo pozostaje poza naszym zainte-
resowaniem, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wstępie. 
Skupimy więc uwagę na dwóch wymienionych poselstwach.

Poselstwo z Beninu

Karawele portugalskie dotarły do wschodniego skraju Zatoki Gwinej-
skiej, czyli do wybrzeża, na którego zapleczu istniało państwo Benin, 
w latach 70. XV w. Po zakończeniu wojny Portugalii z Kastylią (1479) 
rozpoczął się w tej części wybrzeża intensywny handel niewolnikami. 
W jego organizowaniu wykorzystano tak zwane Pięć Rzek, z których 
rzeka Benin pozwalała na dostęp do miejscowości Gwato (Ughton). 
Stała się ona ośrodkiem handlu między Portugalczykami a Beninem. 
Leżąca od niej na południe rzeka otrzymała nazwę Niewolników (Rio 
Dos Escravos) ze względu na główny tamtejszy towar eksportowy (Ry-
der 1969: 125, mapa). Ludzi przewożono początkowo nie do Portuga-
lii, ale do zamku São Jorge da Mina, który powstał w 1482 r. Tam nie-
wolników sprzedawano afrykańskim kupcom za złoto. Benin stał się 
ważnym dostawcą niewolników i istotnym elementem handlu portu-
galskiego w Afryce Zachodniej. 
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W 1486 r. João II wysłał do Beninu swojego reprezentanta nazy-
wającego się João Afonso d’Aveiro. Przywieziono wtedy do Portugalii 
lokalny pieprz, który został wysłany do Flandrii celem jego oce-
ny. Ale najważniejszym rezultatem misji stało się nawiązanie kon-
taktów dyplomatycznych z  Beninem. Tamtejszy władca – oba  
Ozolua – zorganizował w odpowiedzi na misję d’Aveira własne po-
selstwo do Portugalii. Na jego czele stanął zarządca miejscowo-
ści Gwato. Prawdopodobnie miał on wybadać możliwości handlo-
we i cele polityczne nowego partnera Beninu. D’Aveiro zorganizował 
transport tego poselstwa karawelami do Portugalii. W końcu XV w. 
kronikarz Rui de Pina opisał przedsięwzięcie w następujący sposób:

Król Beny wysłał z  poselstwem do (naszego) króla pewnego Murzy-
na, swego kapitana [zarządcę – M. T.] miejscowości i portu morskie-
go, który nazywa się Vgato. Pragnął bowiem dowiedzieć się więcej 
o tych ziemiach, z których ludzie przybyli do niego, co było dla nich 
wielką nowością. Ów ambasador był człowiekiem obdarzonym przy-
jemnym sposobem mówienia i naturalną znajomością rzeczy. Na jego 
cześć zorganizowano wielkie ceremonie i pokazano mu wiele warto-
ściowych cech naszych Królestw. Powrócił (potem) do swojej ziemi na 
królewskich statkach. Król przekazał mu przy wyjeździe dary złożone 
z bogatych strojów, dla niego i jego żony. I za jego pośrednictwem po-
słał również cenny dar dla króla (Beninu), złożony z przedmiotów, co 
do których był przekonany, że ów król wysoko je oceni. Ponadto po-
słał tam świątobliwych i bardzo katolickich doradców ze słusznym za-
daniem krytykowania (ich) wiary i udzielania zdecydowanych napo-
mnień (skierowanych) przeciw herezjom i wielkiemu bałwochwalstwu 
oraz fetyszyzmowi, które Murzyni tej ziemi usilnie wyznają.

E ho Rey do Beny, emuyou a elRey hũ Negro seu Capitam dhuữ lugar 
de porto do mar, que se diz Vgato, com embaixada, desejoso de saber 
nouas destas terras, cujas gentes ouueram lá por grande nouidade. Era 
este Embaixador homẽ de bõo repouso e natural saber; formamlhe fec-
tas grandes festas, e mostradas muitas cousas das boas destes Regnos.  
E foy retornado a sua terra, em nauios delRey, que aa sua partida lhe fez 
mercee de vestidos ricos pera elle e sua molher. E assy emuiou per elle 
as Rey, huữ rico presente de cousas que elle entendeo que muito estima-
ria. E asy santos e mui catolicos conselhos, com louuadas amoestações 
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pera Fé, reprendendo muito, as heresias, e grandes ydolatrias e feitiça-
rias de que naquella terra os negros muito usam (Pina–MMA 1952: 52; 
także Blake 1967: 78–79).

Do Beninu posłano nie tylko księży, ale również kupców. Mieli oni, 
wraz z reprezentantami króla, utworzyć w Gwato stałą faktorię i zor-
ganizować regularny handel, ale starania te nie przyniosły sukce-
su. Tamtejszy klimat okazał się dla Europejczyków zabójczy. D’Avei- 
ro zmarł rychło, podobnie jak inni Portugalczycy. Pieprz beniński 
(zwany Pimento de rabo – pieprz ogoniasty), którego próbki posłano 
do Flandrii, okazał się mniej cenny od innych rodzajów pieprzu, za-
równo tego z Indii, jak i pochodzącego z innych części zachodniego 
wybrzeża Afryki, zwanego malageta. Pomimo kilku dalszych prób 
faktoria w  Gwato została około 1506–1507 r. porzucona (Barros– 
–Cidade: 88–89; Barros–MMA 1952: 54; Ryder 1969: 33).

Niepowodzeniem skończyła się również próba ochrzczenia 
władcy Beninu i  jego poddanych. W latach 1514–1516 misje pod-
jęto raz jeszcze, ale gdy władca Beninu nie uzyskał zgody na zakup 
broni palnej, odrzucił propozycje misyjne, jak o  tym świadczy list 
Duartego Piresa do króla z  20 października 1516 r. (MMA 1952: 
369–370; także Blake 1967: 123–124).

Pomimo to poselstwo benińskie z 1486 r. wywarło wpływ na sto-
sunki Portugalii z tym państwem, a także na politykę przyjętą przez 
władców (obów) Beninu. Pina informował o  bardzo uroczystym 
przyjęciu tego poselstwa i o dążeniu do ukazania świetności króle-
stwa Portugalii. Zorganizowano liczne uroczystości, przekazano po-
słom dary, a za ich pośrednictwem dary dla oby Beninu. Nie bez zna-
czenia wydaje się terminologia opisu – Pina używał konsekwentnie 
tytułu „król” (El Rey do Beny); posła nazywał kapitanem („capitam 
dhuũm lugar de porto do mar que se diz Vgato”). Chociaż nie odnoto-
wał imienia posła, pisał o jego zdolnościach i zaletach umysłu.

W opisie Piny widać tendencję do równoważnego traktowania 
obydwu stron negocjacji. Uroczystości i ceremonialne przyjęcie po-
selstwa były wydarzeniami publicznymi, więc kształtowały opinię 
szerszych grup ludności Portugalii niż tylko krąg dworski João II. 
Wcześniejsze doświadczenia handlu i  negocjacji wykazały, że dla 
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Portugalczyków najlepszymi partnerami w  Afryce byli tamtej-
si władcy. Dlatego z obą Beninu, jako władcą bez wątpienia potęż-
nym, wiązano nadzieje na wyjątkowo korzystne kontakty. Ponadto 
liczono na przekonanie go do przyjęcia chrztu i w następstwie – na 
chrystianizację ludności całego państwa. Zdawano sobie wprawdzie 
sprawę z zakorzenienia tam miejscowych wierzeń, ale nie docenia-
no ich siły i znaczenia dla organizacji, stabilności i legitymizacji wła-
dzy w Beninie. 

João de Barros opisał te wydarzenia znacznie później (w latach 
30. i 40. XVI w.). W wielu punktach potwierdził informacje Ruiego 
de Piny, ale wprowadzone przez Barrosa zmiany i  wymowa opisu 
świadczą o przemianach mentalności Portugalczyków w dziesięcio-
leciach, które upłynęły od końca XV w. Wysunął on na plan pierwszy 
sprawę chrystianizacji Beninu. Jego zdaniem, w 1486 r. to

król Beninu wyprawił poselstwo do króla (Portugalii) z prośbą, aby ten 
przysłał mu księży, którzy mogliby (go) nauczać wiary.

Rey de Benij mandou pedir a  elRey, que lhe mandasse lá Sacerdotes 
pera o doctrinarem em Fé (Barros–Cidade: 88; Barros–MMA 1952: 53.)

Mowa też o „prośbie króla Beninu” („requerimento del Rey de Be-
nij”). Tak więc wedle Barrosa inicjatywa chrystianizacyjna wyszła od 
Afrykanów i miała formę prośby lub petycji. Autor Dekad zajął się 
następnie sprawą handlu pieprzem i dodał:

Król (portugalski) rozkazał zbudować faktorię w  owym porcie Beni-
nu, zwanym Gato (czyli Gwato), do którego sprowadza się na sprzedaż 
wielką liczbę niewolników, z czego w Mina czerpie się wielkie korzyści.

[…] mandou ElRey assentar feitoria em huum porto de Benij, a que 
chamam Gató onde se resgatavam grande numero delles (escravos), de 
que na Mina se fazia muito proveito (Barros–Cidade: 89; Barros–MMA 
1952: 54).

Jak widać, w przypadku budowy faktorii Barros przypisywał kró-
lowi Portugalii i  inicjatywę, i  prawo do takiego działania, nie 
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uwzględniał natomiast prawa władcy Beninu ani zdolności oby do 
przyjęcia lub odrzucenia takich zamiarów portugalskich. Zauwa-
żył wszakże – wobec oczywistego niepowodzenia prób chrystiani-
zacyjnych – że

król Beninu był jednak pod wpływem swojego pogaństwa i  pro-
sił o  księży raczej dla powiększenia, z  naszą pomocą, własnej potęgi 
względem sąsiadów, niż z chęci zostania ochrzczonym. Dlatego niewie-
le skorzystał z nauk kaznodziei wysłanych mu tam przez króla.

Mas como ElRey de Benij era mui subjecto a suas idolatrias, e mas pe-
dia a os sacerdotes por se fazer poderoso contra seus vizinhos com fa-
vor nosso, que com desejo de baptismo, aproveitáram mui pouco os 
ministros delle, que lhe ElRey lá mandou (Barros–Cidade: 89; Barros– 
–MMA 1952: 54).

Następnie Barros pisał o śmierci w Gwato d’Aveira i o bardzo nie-
zdrowym, groźnym klimacie, z  powodu którego odwołano ludzi 
z tego miejsca. Dodał, że handel trwał tam w czasach króla Manuela 
Szczęśliwego i statki nadal krążyły między Kongiem, Wyspą Święte-
go Tomasza, Gwato i Mina. Dopiero João III (1521–1557) zakazał 
przywozu niewolników z Beninu i ich sprzedaży w Mina. Uczynił to 
pomimo związanych z zakazem strat, gdyż dostawali się oni ponow-
nie w ręce pogan (Barros–Cidade: 89; Ryder 1969: 43–52, 71–72). 
A zatem klamrą spinającą początek i koniec tego fragmentu dzieła 
Barrosa jest problem chrystianizacji, ważniejszej od korzyści han-
dlowych. W większości przypadków ów cel religijny nie stał zresz-
tą w sprzeczności z celem handlowym i w przekonaniu Portugalczy-
ków jeden mógł wspierać drugi.

Barros nie zainteresował się ani zaletami benińskiego posła jako 
negocjatora, ani uroczystym przyjęciem w Portugalii tego poselstwa. 
Być może stało się tak z powodu wysunięcia na pierwszy plan dążeń 
portugalskich. Możliwe ponadto, że rolę odegrał w tym przypadku 
upływ czasu – inaczej opisał te uroczystości i samą osobę posła Pina, 
który był świadkiem wydarzeń, inaczej Barros, który ich nie widział, 
więc nie wpłynęły one na jego wrażliwość.
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Barros wspominał natomiast o późniejszym poselstwie z Beninu, 
z 1540 r., na którego czele stał człowiek liczący około siedemdziesię-
ciu lat, noszący ozdobę w formie krzyża. Autor Dekad zainteresował 
się owym krzyżem, o samym poselstwie wspomniał, jak się wydaje, 
tylko z tej okazji (Barros–Cidade: 90).

Nie mamy bezpośrednich informacji o wnioskach, jakie wład-
cy Beninu i tamtejsza grupa rządząca wyciągnęli ze wspomnianych 
kontaktów dyplomatycznych. Bez wątpienia sprawozdania beniń-
skich posłów wpłynęły na politykę tego państwa wobec Portugalii 
i Portugalczyków. Z przebiegu dalszych wydarzeń możemy się do-
myślać, że postanowiono kontynuować handel, głównym jego 
ośrodkiem czyniąc Gwato. Prawo wjazdu Portugalczyków w  głąb 
Beninu, szczególnie do stolicy państwa, było reglamentowane i za-
leżało od pozwolenia oby. Władcy Beninu interesowali się bronią 
palną i pragnęli wejść w jej posiadanie. Sprawa przyjęcia chrztu była 
w ich rękach narzędziem nacisku na Portugalię, zresztą nieskutecz-
nym. Władcy ci – w następnych dziesięcioleciach XVI w. – korzystali 
z obecności portugalskich żołnierzy i ich uzbrojenia, ale tę obecność 
ściśle kontrolowali. Sami jednak nie zdołali uzyskać broni palnej dla 
własnej armii. W stosunkach Beninu z Portugalią obowie zachowali 
całkowitą kontrolę i suwerenność. Informacje zebrane między inny-
mi dzięki poselstwom oraz potencjał własnego państwa pozwoliły 
obom na racjonalną i korzystną politykę względem Portugalii.

Podróż do Portugalii Bumi Jeleena, obalonego władcy Wolofów

Dwa lata po poselstwie z Beninu do Portugalii przybył władca Wolo-
fów, we wcześniejszych źródłach europejskich noszący imię Bemoi. 
Jego wizyta trwała od września do listopada 1488 r., wywarła w Por-
tugalii duże wrażenie i przyniosła liczne komentarze. Wiadomości 
o Bemoiu zamieścili w swoich kronikach Rui de Pina, Garcia de Re-
sende i João de Barros (Pina–MMA 1958: 536–542; Resende–MMA 
1958: 543–549; Barros–MMA 1958: 529–535, 550–567; Barros– 
–Cidade: 48–104, 122–127). Wieść rozprzestrzeniła się po Europie. 
Znamy list kupca florenckiego Paola d’Olivieriego wysłany z Lisbony 
20 listopada 1488 r. do jego wuja Sandra Paghangniottiego działają-
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cego we Florencji (Zafarana, ed. 1968: 1109–1110). Ponadto istnie-
ją teksty umieszczone na mapach Afryki Zachodniej sporządzonych 
w końcu XV w. informujące o Bemoiu oraz wpis do herbarza z po-
czątku kolejnego stulecia. O tym władcy i jego wizycie w Portugalii 
pisano jeszcze w końcu XVI i w XVII w. Całość źródeł dotyczących 
podróży Bumi Jeleena – w tym tekstów późniejszych, z końca XVI 
i XVII w. – omawia Avelino Teixeira da Mota (1971: 63–111).

W źródłach portugalskich XV i XVI w. władca Wolofów jest na-
zywany Bemoi, Bemoim, Bemus lub Bemoy, zaś w liście florenckie-
go kupca – Benmui. Obraz tarczy herbowej Bumi Jeleena z napisem 
z epoki „De Bemoim Rei de Jalofa” jest reprodukowany w rozpra-
wie Moty (1971: po 90, z odesłaniem do księgi archiwalnej, w któ-
rej ten herb został umieszczony: As Armas de D. João de Bemoim no 
livro de armaria feito por Braz Pereira Brandão, Sulo XVI, Arquivo 
Dos Condes das Alcaçovas, Lisboa). Na mapie Afryki Zachodniej 
Henricusa Martellusa Germanusa (około 1489 r.) wpisano informa-
cję: „don giouãj bemu, rex cenage” (pan Jan Bemu, król Senegalu), 
zaś na mapie z Biblioteca Laurenziana z Florencji legenda ta brzmi: 
„don Giovanni bemus, rex cenagie elicazari (?) novus christianus 
1489” (Mota 1971: 88–89 i fig. 8). W obu tych legendach spisanych 
po chrzcie Bemoia zostało podane jego chrzestne imię João (Jan) 
oraz człon imienia afrykańskiego (Bemu, Bemus). Dopiero w  tek-
stach z końca XVI oraz z XVII w.: w tekście André Alvaresa Almady 
z  1594, anonimowym tekście z  1600 oraz w  tekście Francisca de 
Lemos Coelha z 1684 r. jego imię jest podawane w formie Bomuim 
Gilem lub Bumy Gilem czy Bumugelem (Mota 1971: 91, 92–93, 99–
–100).

Władcę tego możemy identyfikować z występującym w ustnych 
tradycjach Wolofów władcą Dyelen Mbey Leeyti (Gaden 1912: 119– 
–137, 191–202; Monteil 1966a: 595–636; 1966b; Mota 1971: 102– 
–103; Ndiaye Leyti 1966: 966–1008). W  języku Wolofów bumi 
oznacza dziedzica, następcę. Najprawdopodobniejsza forma tytułu 
i imienia tego władcy brzmi Bumi Dyelen lub Bumi Jeleen. Tę ostat-
nią wersję przyjęto w literaturze (Boulègue 1987: 150–154; Northrup 
2009: 26–29).



185SPOTKANIA

Obszerne wyjaśnienie politycznej sytuacji interesującego nas 
władcy przytoczył João de Barros. Wprawdzie pisał on kilkadziesiąt 
lat po wydarzeniach, ale korzystał z bardzo wiarygodnego informa-
tora. Był nim Gonçalo Coelho, świadek wydarzeń rozgrywających się 
w państwach Wolofów związanych z osobą Bumi Jeleena, a później, 
w  latach 20. XVI w. pisarz w  urzędach rachunkowych w  Lizbonie 
(Mota 1971: 103, gdzie jest cytowana informacja źródłowa o Coelhu 
jako „escrivão da fazenda dos contos da cidade de Lisboa”). 

Wedle Coelha, a za nim Barrosa, Bemoi był jednym z następców 
tronu w  głównym państwie Wolofów, zwierzchnim wobec państw 
pozostałych, czyli Dżolof (Jolof, Dyolof). Używa się też nazwy 
Wielki Dżolof (Jolof) (Boulègue 1987: „Le Grand Jolof ”). Z kolei Ca 
da Mosto stosował określenie „Królestwo Senega”, w przeciwieństwie 
do „kraju Budomela” – którą to nazwą określał Kaior – zależny od 
Dżolof (Ca da Mosto–Leporace: 49–50). Także w legendach cytowa-
nych wyżej map jest używana nazwa „król Senega” (czyli Senegalu).

W  państwach Wolofów liczba pretendentów do tronu zawsze 
była duża, ze względu na wielożeństwo i liczne potomstwo panują-
cych. Pisał o tym już Ca da Mosto, który – jak pamiętamy – odwie-
dził Kaior w 1455 r. i te państwa opisał (Ca da Mosto–Leporace: 41). 
O walkach o tron informują także tradycje ustne (przekazane cyto-
wanemu już Henri Gadenowi przez ich znawcę Yoro Dyao). W na-
stępnych dziesięcioleciach Wolofowie stali się ważnymi partnerami 
handlowymi Portugalczyków. Szczególnie intensywne były kontakty 
z leżącym na wybrzeżu Kaiorem. Ale w planach portugalskich waż-
ną rolę miało też odgrywać Dżolof. Europejczycy liczyli na jego po-
średnictwo i  przyjazną współpracę przy próbach dotarcia w  głąb 
Afryki Zachodniej i nawiązaniu stosunków z Mali oraz Timbuktu. 
Relacje o  tamtejszym bogactwie i o handlu złotem pobudzały wy-
obraźnię oraz wolę działania Portugalczyków.

Również Bumi Jeleen, który na krótki okres objął władzę 
w  Dżolof, był zwolennikiem nawiązania silniejszych stosunków 
z Portugalią. Liczył przy tym na wsparcie portugalskie w jego wal-
ce z  innymi pretendentami do tronu Dżolof, zapewne chciał także 
wstrzymać wzrost niezależności Kaioru.
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Wedle źródeł portugalskich Bumi Jeleen wykorzystał pośrednic-
two znanego nam już Gonçalo Coelha, który w  1487 r. prowadził 
w służbie João II handel u ujścia Senegalu. Władca Dżolof nawią-
zał kontakt z Coelhem i przesłał królowi Portugalii dary w postaci 
złota i niewolników. Wysłał ponadto jako posła swojego siostrzeńca, 
z prośbą o pomoc zbrojną potrzebną w walce z wewnętrznymi prze-
ciwnikami. W trakcie tych pierwszych kontaktów dyplomatycznych 
João II odmówił pomocy, używając argumentu, że Bumi Jeleen nie 
jest władcą chrześcijańskim. Wysłał mu jednak dla zachęty i pod-
trzymania kontaktów pięć koni (Barros–Cidade: 100; Barros–MMA 
1958: 532; Textes portugais 1968: 832). Był to początek presji wywie-
ranej na Bumi Jeleenie, tym bardziej skutecznej, że w 1488 r. został 
on pokonany przez przeciwników i wygnany z Dżolof. Udał się wte-
dy w towarzystwie swoich zwolenników do leżącego na saharyjskim 
wybrzeżu Afryki portugalskiego zamku i  faktorii w  Arguim, skąd 
popłynął do Portugalii karawelą, aby osobiście zabiegać o  pomoc 
w walce o odzyskanie władzy. Wedle listu d’Olivieriego towarzyszyli 
mu w podróży „syn, siostrzeniec i liczni inni krewni i słudzy w licz-
bie czterdziestu osób” (Zafarana, ed. 1968, „uno figliuolo e uno ni-
pote e mmolti altri parenti e servi, di numero di quaranta persone”). 

W  chwili przybycia afrykańskiego władcy do Lizbony João II 
znajdował się w  Setubal. Wiedział już wiele o  przybyszu i  polecił 
przyjąć go jak najlepiej, po czym przewieźć do zamku w miejsco-
wości Palmeda. Tam Bumi Jeleen i jego świta otrzymali europejskie 
stroje oraz konie, aby w odpowiedni – z punktu widzenia portugal-
skiego – sposób przybyć na audiencję. Wedle Barrosa chodziło o to, 
aby przyjąć Bemoia

nie jako władcę barbarzyńskiego i  niepodlegającego prawu (chrze-
ścijańskiemu), ale jako kogoś, kto może zostać jednym z  panów eu-
ropejskich, zaznajomionym z  naszym sposobem życia i  protokołem 
ceremonialnym.

[…] não como principe bárbaro e fora de lei, mas como podia ser um 
dos senhores da Europa, costumado às policias e serviços dela (Barros– 
–Cidade: 98; Barros–MMA 1958: 529). 
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José Gonçalves i  Paul Teyssier uzasadniają (Textes portugais 1968: 
824, przyp. 1 i 2), że „fora de lei” nie oznaczało tu „poza (wszelkim) 
prawem”, ale „poza prawem chrześcijańskim”, „poza religią”, zaś „po-
licias” można ich zdaniem w tym przypadku tłumaczyć jako euro-
pejski „sposób życia”, „ogładę”, a nawet „cywilizację”.

W dniu audiencji do zamku w Palmedzie przybył D. Francisco 
Coutinho, hrabia Marialva w  otoczeniu rycerstwa i  towarzyszył 
Bumi Jeleenowi oraz jego świcie do Setubal. João II i królowa przy-
gotowali gościowi świetne przyjęcie. Ich rezydencja została ozdo-
biona cennymi tkaninami. W sali przeznaczonej dla króla ustawio-
no rodzaj estrady, pokrytej brokatem, na której umieszczono tron. 
Król zasiadł tam w otoczeniu D. Manuela (księcia Beja i brata królo-
wej) oraz świty złożonej z hrabiów, biskupów i innych dostojników. 
Natomiast w odrębnej sali znajdowali się: królowa, syn pary królew-
skiej Afonso, dostojnicy i damy dworu w ceremonialnych strojach.

Gdy Bumi Jeleen wszedł do sali królewskiej, król postąpił dwa– 
–trzy kroki w jego kierunku, z lekka unosząc kapelusz. Bumi Jeleen 
zgodnie z ceremoniałem Wolofów padł mu do nóg, aby posypać gło-
wę piaskiem. Był to gest zgodny z zachodnioafrykańskim ceremo-
niałem dworskim (Tymowski 2005b: 107–118). Scenę tę przedsta-
wili Pina i Resende (Pina–MMA 1958: 538; Resende–MMA 1958: 
545). Barros na wstępie opisał wspaniałość przyjęcia i  odesłał do 
dzieła Piny w  sprawie szczegółów, gesty przedstawił natomiast 
w dalszej części rozdziału (Barros–Cidade: 102; Barros–MMA 1958: 
534; Textes portugais 1968: 828). João II z kurtuazją podniósł Bumi 
Jeleena i  poprosił o  rozpoczęcie mowy. Porozumiewano się przez 
tłumaczy. Wedle kronikarzy Bumi Jeleen był człowiekiem dużego 
wzrostu, bardzo czarnej skóry, noszącym brodę. Ciało miał propor-
cjonalne, zachowanie majestatyczne, a  w  ruchach okazywał pełną 
elegancję. Liczył około czterdziestu lat. 

Zarówno treść, jak i forma wystąpienia władcy Wolofów zrobi-
ły duże wrażenie na słuchaczach, o  czym Pina i Resende poinfor-
mowali ze szczegółami, natomiast Barros o  wiele zwięźlej. Wedle 
Piny Bumi Jeleen „poruszał sprawy z taką powagą, że nie przypusz-
czano by, że chodzi o murzyńskiego barbarzyńcę, ale raczej o wład-
cę greckiego, wychowanego w  Atenach” (Pina–MMA 1958: 538, 
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„nom pareciam de Negro bárbaro, mas de Principe Grego criado en 
Athenas”). Wywód był szczegółowy i logiczny. Wolof o swych niepo-
wodzeniach opowiadał królowi z wieloma westchnieniami i  łzami. 
Zaapelował do João II o wsparcie i pomoc w pomszczeniu krzyw-
dy oraz przywróceniu sprawiedliwości. Złożył w ręce króla wszyst-
kie swoje nadzieje,

gdyż tylko on jeden jest władcą szlachetnym, potężnym, sprawiedli-
wym i pobożnym: przede wszystkim jest władcą Gwinei, a on (Bumi 
Jeleen), jako jego wasal, prosi go o pomoc, sprawiedliwość i litość.

[…] asy por ser Rey tã nobre, a tã poderoso, tã justo, a tã piedoso: como 
princepalmente por ser Senhor de Gujnee, cujo vasalo era, pedindolhe 
socorro, justiça, e piedade (Pina–MMA 1958: 538).

Następnie Bumi Jeleen dosyć szczerze omówił swoją dotychczasową 
politykę. Słysząc wiele o potędze i cnotach króla, pragnął spotkać go 
już wcześniej, lecz nie uczynił tego poprzednio, co trudno wytłuma-
czyć. Lepiej byłoby, gdyby przybył na spotkanie „w całej swojej wol-
ności i szczęściu, niż (tak jak obecnie) pokonany i wygnany” (Pina– 
–MMA 1958: 538, „ẽ toda mjnha liure prosperidade quanto este 
meu destroço e desterro”).

Władca Wolofów przeszedł do sprawy chrystianizacji. Wiedział 
z wcześniejszych kontaktów, że jest to dla João II sprawa największej 
wagi i że nie może oczekiwać na pomoc jako poganin. Dlatego zobo-
wiązał się, że on, jego świta i wszyscy należący do szlachetnych ro-
dów Wolofów są gotowi przyjąć chrzest z rąk króla.

Wedle relacji Piny i Resendego Bumi Jeleen dodał jeszcze, że je-
śli przyjmie chrzest wśród tylu trudności i przeszkód, które go spo-
tkały, to dlatego iż, jak się wydaje, okoliczności ustalają prawa i 

każe mu tak czynić bardziej siła konieczności niż sama wiara. I przyto-
czył jeszcze wiele innych, słusznych powodów swojej decyzji.

[…] porque pareceria que forças de sua necessisade, mas que de fé lho 
faziam fazer, e com estas disse outras mujtas e boas razões sobre sua 
tençã (Pina–MMA 1952: 539).
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Nie wiemy, czy to bardzo realistyczne, polityczne wyznanie było 
rzeczywistą wypowiedzią władcy Wolofów, czy zostało mu włożo-
ne w usta przez kronikarza portugalskiego. Można się domyślać, że 
w pierwszym wypadku byłoby ono próbą Bumi Jeleena politycznego 
uwiarygodnienia własnej postawy. W drugim – wyrazem pewnej re-
zerwy kronikarza, który znał dalszy przebieg zdarzeń.

Król odpowiedział na tę mowę z  powagą i  w  sposób zwięzły. 
Wyraził zadowolenie z wizyty i z decyzji przyjęcia chrztu przez Bumi 
Jeleena i  jego otoczenie. W  zamian obiecał na tym świecie pomoc 
w jego powrocie na tron, a na tamtym – nadzieję na zbawienie wiecz-
ne. Po zakończeniu audiencji Bumi Jeleen odwiedził jeszcze królową 
i wygłosił krótszą mowę, prosząc o wsparcie u króla jego sprawy.

Nazajutrz João II rozmawiał długo z  Bumi Jeleenem w  cztery 
oczy, jedynie w obecności tłumaczy. Wedle kronikarzy zadawał wie-
le pytań dotyczących spraw afrykańskich i otrzymał odpowiedzi za-
dowalające jego ciekawość. Barros odnotował, że król interesował 
się szczególnie sytuacją we wnętrzu Afryki Zachodniej, tamtejszymi 
władcami, miastami i handlem złotem. O rozmowie w cztery oczy 
piszą Pina i  Resende. Wedle autora Dekad rozmowy prowadzono 
wielokrotnie (Barros–MMA 1958: 550, „muytas vezes”). Nie ulega 
wątpliwości, że był to (po sprawie chrztu) niezwykle ważny powód 
przyjęcia poselstwa i prowadzonych pertraktacji. Tyle że rozmowy 
dotyczące handlu i gromadzenia informacji toczyły się w ciszy, bez 
otoczenia ceremonialnego.

Po spotkaniu w cztery oczy powrócono do uroczystości. João II 
polecił zorganizować walki byków i turnieje z laskami (?) („festas de 
touros e canas”), występy tancerzy i muzyków, zabawy z błaznami, 
wieczorne bale i uczty. Bumi Jeleen asystował przy tych zabawach, 
zasiadając na odpowiednim podwyższeniu, koło króla. W czasie fe-
stynów popisywali się również ludzie z otoczenia władcy Wolofów, 
dając pokazy akrobatycznej jazdy konnej (Resende–MMA 1958: 
544–545). 

Dla wszystkich autorów portugalskich, także dla kupca 
z  Florencji, autora wspomnianego wcześniej listu, najważniejszym 
wydarzeniem związanym z wizytą był chrzest Afrykanina i jego świ-
ty. Według Piny João II polecił udzielić temu władcy odpowiednich 



190 ROZDZIAł 2

nauk dotyczących prawd wiary. Zajęli się tym teologowie i uczeni. 
Było to konieczne tym bardziej, że

Bemoy należał do sekty Mahometa i był w niej wychowany, gdyż żył 
w sąsiedztwie i styczności z Azenegami i miał pewną znajomość Biblii.

[…] porque Bemoỹ era de seita de Mafamede ẽ que cria: polla vezinhan-
ça e partecipaçã que auja co os azengues; e tynha alguũ conhecimẽto 
das cousas da briuia (Pina–MMA 1958: 540).

Poza pobieraniem nauk Bumi Jeleen uczestniczył w uroczystej mszy 
pontyfikalnej w dniu Wszystkich Świętych, zasiadając w chórze ko-
ścioła Panny Marii, klęcząc i  odkrywając głowę w  czasie podnie-
sienia. Resende potwierdził ten opis Piny (Pina–MMA 1958: 540; 
Resende–MMA 1958: 547). Natomiast Barros pozostawił relację 
o wiele krótszą i pominął udział Bumi Jeleena (jeszcze poganina) we 
mszy pontyfikalnej. 

Wedle Piny i Resendego dwa dni po tej mszy król wydał uro-
czystą ucztę, na którą przybył we wspaniałym stroju. Sale i stoły zo-
stały bogato ozdobione. Odbyły się koncerty i śpiewy minstreli. Po 
uczcie zaś dokonano chrztu. Barros umieszcza – chyba słusznie – 
owe uroczystości po ceremonii chrztu, która odbyła się 3 listopada 
1488 r. Chrzczono Bumi Jeleena i sześciu dostojników z jego świty. 
Ceremonia odbyła się w apartamentach królowej, odpowiednio do 
tego przygotowanych i ozdobionych, nocą – lub też wczesnym ran-
kiem około drugiej po północy. Byli przy tym obecni król i królo-
wa (jako rodzice chrzestni), książęta Manuel i Afonso, nuncjusz pa-
pieski, biskup Tangeru, oraz odprawiający mszę pontyfikalną biskup 
Ceuty. Bumi Jeleen otrzymał na cześć króla imię João. 

Następnie 7 listopada król pasował Bumi Jeleena na rycerza i na-
dał mu herb w postaci złotego krzyża na purpurowym tle, w obra-
mowaniu z  herbami Portugalii. Jednocześnie ochrzczonych zosta-
ło czterech następnych dostojników wolofskich. Władca, już jako 
chrześcijański Jan, złożył hołd królowi portugalskiemu i  ślubował 
mu wierność. Ponadto skierował do papieża list, spisany po łaci-
nie, w którym zdał relację ze swych losów politycznych, zawiadomił 
o swoim chrzcie i podkreślał zasługi João II w tej sprawie. List ten bez 
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wątpienia nie był ani spisany, ani nawet podyktowany przez wystaw-
cę, ale przez sekretarzy z  kancelarii króla Portugalii. Jednakże zo-
stał zaakceptowany przez Bumi Jeleena (Pina–MMA 1958: 540–541; 
Resende–MMA 1958: 547–548; Barros–Cidade: 102–103; Barros– 
–MMA 1958: 550–551, tarcza herbowa: 536; Mota 1971: po 90). 

Po tych ceremoniach król udzielił Bumi Jeleenowi pomocy 
zbrojnej. Wyposażył flotę złożoną z dwudziestu karawel, postawił na 
jej czele Pera Vaz da Cunha i wysłał władcę Wolofów z tą flotą do 
jego kraju. Wedle listu d’Olivieriego na okrętach było trzystu ludzi 
(Zafarana, ed. 1968: 1109), a według dokumentów dotyczących za-
opatrzenia – załogi liczyły trzysta dwadzieścia osób. Kronikarze por-
tugalscy pisali o ich dobrym uzbrojeniu oraz wyposażeniu w mate-
riały budowlane. Dokumenty zebrane przez Teixeirę da Motę także 
świadczą o dobrym zaopatrzeniu floty (Mota 1971: 76–88). 

Zadanie, które otrzymał admirał dowodzący flotą, było po-
trójne. Po pierwsze miał udzielić Bumi Jeleenowi pomocy zbrojnej 
w odzyskaniu władzy. Po drugie miał zbudować przy ujściu Senegalu 
fortecę, która nie byłaby przekazana władcy Wolofów, ale pozostała-
by we władzy króla Portugalii. Po trzecie księża i zakonnicy, którzy 
weszli w skład ekspedycji, mieli zadbać o chrystianizację Wolofów. 
Na ich czele stał dominikanin, mistrz Alvaro, kaznodzieja i spowied-
nik królewski, co świadczy o wysokiej randze projektu. Część materia-
łów budowlanych miała posłużyć do wzniesienia kościoła. Plan João II 
był podobny do wcześniejszych przedsięwzięć: budowy fortecy i fak-
torii w Arguim (około 1448 r.) oraz – już za João II (w 1482 r.) – fak-
torii i fortecy w Mina. Nowa forteca przy ujściu Senegalu miała stać 
się podstawą organizacji handlu z Wolofami, umożliwiać ich chrystia-
nizację oraz – co budziło wielkie nadzieje króla – wspierać ekspan-
sję portugalską w głąb Afryki Zachodniej i próby dotarcia do Mali, 
Timbuktu, a  może i  „księdza Jana” (Pina–MMA 1958: 541–542; 
Resende–MMA 1958: 548–549; Barros–Cidade: 103, 108; Barros– 
–MMA 1958: 551–552 [flota], 559 [śmierć]).

Pomimo dobrego przygotowania wyprawy – zarówno pod 
względem materialnym, jak i dyplomatycznym – a także uzasadnio-
nych nadziei na współpracę z Bumi Jeleenem, starania João II skoń-
czyły się całkowitym niepowodzeniem. Wyprawa nie osiągnęła żad-
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nego z  trzech głównych celów. Oto w  niejasnych okolicznościach 
kapitan i  dowódca flotylli Pero Vaz da Cunha zaczął podejrzewać 
Bumi Jeleena o zdradę i zabił go ciosem miecza (lub sztyletu) jesz-
cze na karaweli, bez próby wyjaśnienia sytuacji ani lądowania i roz-
poczęcia planowanych prac.

Wszyscy trzej portugalscy autorzy twierdzili, że Cunha chciał 
jak najszybciej wracać do swego kraju. Barros dodał, że flota wpły-
nęła na wody Senegalu i  wzbudziła podziw Wolofów. Zaczęto na-
wet budowę fortecy, ale dowódca bardziej się obawiał niezdrowego 
klimatu i choroby niż domniemanej zdrady. Jego nieodpowiedzial-
ny czyn i katastrofa planów królewskich wywołały wielkie niezado-
wolenie João II. Pina wspomniał, że jeśli istniało podejrzenie zdra-
dy, wystarczyło uwięzić Bumi Jeleena i sprowadzić go do Portugalii. 
Cunha popadł w niełaskę królewską. Pina dodał: „podobnie jak wie-
lu innych” (Pina–MMA 1958: 542, „e a  outras mujtos”). Resende 
pisał również o niezadowoleniu króla i oskarżeniu Cunha, którego 
chciał ukarać. Ostatecznie

kara spadła na wielu niewinnych, którzy w  tej sprawie nic złego nie 
zrobili. […] bo chcąc karać, król skazał na śmierć wielu całkiem 
niewinnych. 

[…] chegua o castigo a muytos que niso forã culpados […] porque au-
endo de dar castigo cõpria gue matasse muitos q nisto forã culpados 
(Resende–MMA 1958: 549).

Natomiast niefortunny i  nierzetelny dowódca wyprawy uniknął 
kary. Konsekwencje czynu Pera Vaz da Cunha nie dotyczyły tyl-
ko sprawy Bumi Jeleena, ale całości stosunków Portugalii z Wolo-
fami. Kontakty obustronne nie zostały oczywiście zerwane, ciągle 
prowadzono handel. Ale władcy Dżolof i pozostałych państw Wo-
lofów z wielką ostrożnością podchodzili do propozycji innych form 
współpracy. Forteca planowana przez João II nie powstała, a propo-
zycje chrztu były odrzucane. Pierwszoplanową rolę w handlu z Por-
tugalią utrzymał Kaior.

Dysponujemy dwoma dokumentami z  lat 1515 i  1529 doty-
czącymi późniejszych kontaktów dyplomatycznych. W pierwszym,  
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z  22 sierpnia 1515 r. król Manuel Szczęśliwy (1495–1521) polecał 
urzędnikowi swego skarbu „wręczenie temu Murzynowi, posłowi 
od króla Godemell […] pana Biziguiche” („Nos el Rey mamdamos 
a vos recebedor do noso tisouro, que dees a este negro, embaizador 
de Godemell, Senhor de Biziguiche”) daru w postaci cennych strojów 
(MMA 1963: 114, nr 33; patrz też Boulègue, Pinto-Bull 1966: 663– 
–664). Godemell, to najprawdopodobniej Bor-damel, co było tytu-
łem władców Kaioru, zaś nazwą Biziguiche określano tę część wy-
brzeża, na której obecnie leży Dakar, czyli właśnie fragment teryto-
rium Kaioru. Ambasador otrzymał kapę, płaszcz, spodnie z bawełny, 
kurtkę z  lnu, dwie koszule z  tkaniny sprowadzanej z Bretanii oraz 
czerwony beret. Wszystko po to, aby się odpowiednio ubrać („para 
se vestir”). Dalszego przebiegu zdarzeń i wyniku rokowań nie zna-
my. Mamy jednak potwierdzenie prowadzenia rozmów nie tylko 
w Afryce, ale i w Portugalii. 

Treść rokowań przedstawia drugi dokument, datowany na 5 maja 
1529 r. Jest on listem damela Kaioru do Jana III (1521–1557), kró-
la Portugalii (MMA 1963: 214–215, nr 68; oraz Boulègue, Pinto-Bull 
1966: 664–665). Bor-damel pozdrawiał w nim władcę i stwierdzał, że 
pisał już przed około siedmioma laty do poprzednika Jana III (czyli 
do Manuela Szczęśliwego), wysyłając doń poselstwo w sprawie bu-
dowy zamku w „Biziguiche”, w pobliżu odnogi rzecznej, pełnej wody. 
Powoływał się na opinie kapitanów i żeglarzy portugalskich, popie-
rające ten projekt. Twierdził, że król Manuel przed śmiercią przesłał 
mu cenne dary i upoważnił do planowanej budowy. Obecnie (czyli 
w 1529 r.), za sugestią swoich doradców, Bor-damel postanowił po-
wrócić do tego projektu. Prosił o pozwolenie, powoływał się na swo-
ją lojalność poświadczoną przez wielu Portugalczyków przybywa-
jących do jego państwa. Zwracał się o  przysłanie murarzy i  cieśli, 
obiecywał wypłacić im wynagrodzenie. Zawiadamiał, że kamień 
i drewno są dostępne w  jego kraju, brak natomiast wapna i drew-
na ociosanego. Przypomniał, że wysłał Manuelowi Szczęśliwemu dar 
w postaci około piętnastu niewolników, ale nie otrzymał tego, czego 
oczekiwał. Ponawiał więc swoją prośbę, kierując ją do nowego wład-
cy. Obiecywał wasalną wierność i duże korzyści handlowe.
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List damela Kaioru jest najstarszym zachowanym tekstem spisa-
nym w imieniu władcy Wolofów, z pewnością sporządzonym przez 
jakiegoś pisarza portugalskiego przebywającego wtedy na jego dwo-
rze. List ten stanowi świadectwo nowej polityki Kaioru. Damel ocze-
kiwał, czy wręcz ubiegał się o budowę zamku, chociaż zapewne pra-
gnął mieć nad nim kontrolę. 

Oba dokumenty potwierdzają utrzymywanie stosunków dyplo-
matycznych między Kaiorem a  Portugalią. Od tragicznego zakoń-
czenia starań Bumi Jeleena minęło wiele lat. Dżolof nie zdołał prze-
jąć pierwszeństwa w  handlu z  Portugalczykami. Kaior utrzymał 
swoją przewagę w tym zakresie. 

Władcy Kaioru wykorzystywali różne metody działania. Wysyłali 
posłów, formułowali projekty, przesyłali dary, by zjednać sobie wład-
ców portugalskich, powoływali się na swoją wasalną zależność i lo-
jalność, ale także na opinie Portugalczyków działających w Afryce. 
Skorzystali z ich obecności, aby zastosować pismo w organizowaniu 
kontaktów z Portugalią. Były to więc zabiegi i metody bardzo liczne, 
różnorodne, dobrze przemyślane i skoordynowane. Jak dowiadujemy 
się z omawianego listu, politykę tę prowadził damel w porozumieniu 
ze swą radą. Więc nie tylko sam władca, ale szersza grupa ludzi rzą-
dzących miała świadomość, kim był ich europejski partner, odnosząc 
to nie tylko do Portugalczyków przybywających do Afryki, ale także 
do samej Portugalii, jej króla i innych władz.

*

W przebiegu podróży wolnych Afrykanów do Portugalii, w sposo-
bie ich organizowania, we wzajemnym postrzeganiu się oraz formu-
łowaniu oczekiwań i poglądów – widać zarówno ciągłość, kontynu-
ację niektórych zachowań, jak i zmianę innych. Władcy portugalscy 
popierali takie podróże i  odnosili się do nich przychylnie. Przede 
wszystkim żadna ekspedycja – czy to pojedynczych osób, czy oficjal-
nych poselstw wysyłanych przez władców afrykańskich, czy jedyna 
znana nam w XV w. podróż samego władcy (choć obalonego) – nie mo-
gła się obyć bez pomocy portugalskiej i przyjęcia Afrykanów na ka-
rawele. Był to jedyny środek transportu umożliwiający wizyty i znaj-
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dujący się pod wyłączną kontrolą portugalską. Udzielano tej pomocy 
bez utrudnień. Wizyty i poselstwa leżały więc w interesie Portugalii. 
Możemy oczywiście przypuszczać, że część propozycji afrykańskich 
była odrzucana lub nie realizowano ich z różnych przyczyn. Źródła 
o tym milczą. Dowiadujemy się o tych podróżach czy poselstwach, 
które doszły do skutku i wzbudziły zainteresowanie kronikarzy lub 
pozostała po nich korespondencja i innego typu dokumenty.

W najwcześniejszym okresie wypraw portugalskich zdarzały się 
przypadki, kiedy wolni Afrykanie wchodzili na karawele, dobrowol-
nie, z ciekawości godząc się na podróż do Portugalii. Czynili to albo 
z własnej woli, albo z polecenia swych zwierzchników – wspólno-
ty plemiennej lub wodza czy władcy. Ludzi takich przyjmowano do-
brze, gdyż mogli być dla Portugalczyków cennym źródłem informa-
cji. Po rozmowach i przekazaniu im darów – odsyłano ich do Afryki.

Za panowania João II pojawiło się nowe zjawisko podejmowa-
nia w  Portugalii poselstw władców afrykańskich. Przygotowanie 
tego typu kontaktu przebiegało zazwyczaj podobnie. Portugalczycy 
szukali w Afryce obszarów i miejscowych organizacji wodzowskich 
lub wczesnopaństwowych, które interesowały ich szczególnie ze 
względu na możliwości handlowe. Preferowano kontakty z wodza-
mi i władcami, a także z lokalnymi kupcami. Po okresie ustabilizo-
wania się handlu i wstępnego poznania partnera, wysłannik królew-
ski nawiązywał kontakt z miejscowym wodzem lub władcą, jeśli taki 
na danym terenie działał. Następowała wymiana darów.

Ich typ zależał od doświadczenia handlowego i zdobytych wia-
domości o tym, co dla partnera jest cenne. Afrykanie przekazywali 
więc złoto i  niewolników. Najpowszechniejszym darem ze strony 
króla Portugalii były szaty z drogich tkanin. Do szczególnie cennych 
darów należały konie. Jeżeli król podejmował Afrykanów w  swo-
im królestwie, to wyznaczał odpowiednie rezydencje i przekazywał 
przybyszom szaty oraz żywność.

Głównym punktem przyjęcia poselstwa lub wizyty samego 
władcy afrykańskiego była audiencja u  króla i  wygłoszenie mów. 
Kronikarze portugalscy poświęcali wiele uwagi Afrykanom stoją-
cym na czele misji. Pisali o ich powadze i majestacie, godnym zacho-
waniu, wieku, wzroście, proporcjach ciała, elegancji gestów i kolorze 
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skóry. Na uczestnikach audiencji duże wrażenie robiła umiejętność 
argumentowania i konstrukcja przemówień. Mowy przekładali spe-
cjalnie do tego celu przygotowani tłumacze.

Audiencje były dobrze zorganizowane, ich miejsca zaś bogato 
ozdabiano tkaninami. Majestat króla Portugalii odpowiednio uwy-
puklano, zarazem jego gesty przepełniała kurtuazja wobec przyby-
szów. Bez wątpienia audiencje służyły zarówno przedstawieniu celów 
obu stron rokowań, jak i podkreśleniu sukcesów polityki portugal-
skiej. Uczestniczyła w nich rodzina panującego (królowa, następca 
tronu), dostojnicy dworscy, biskupi, być może i dostojnicy z innych 
państw Europy. Krąg uczestników i odbiorców politycznego przesła-
nia tych audiencji był więc niewielki, ale elitarny. Źródła nie infor-
mują, ile osób ze świty posłów afrykańskich lub Bumi Jeleena brało 
udział w  tych kontaktach ceremonialno-politycznych. Możemy się 
tylko domyślać, że Afrykanin nie stawiał się u króla w pojedynkę, ale 
w otoczeniu swoich najbliższych ludzi.

Po audiencjach oficjalnych następowały publiczne ceremonie 
i festyny przeznaczone dla większej liczby widzów. Z drugiej strony 
rozpoczynały się rozmowy prowadzone bez ceremonialnego otocze-
nia, czasem w cztery oczy.

Festyny, turnieje, zabawy, uczty miały olśnić Afrykanów i prze-
konać ich o wspaniałości królestwa Portugalii. Widzami byli podda-
ni króla João II, czerpiący dumę z osiągnięć władcy, z sukcesów wy-
praw i  jego polityki zamorskiej. Ceremonie te kierowano również 
do cudzoziemców przebywających w Portugalii. Byli to dostojnicy 
(jak wymieniony nuncjusz papieski), kupcy z miast włoskich oraz 
z Flandrii. Za ich pośrednictwem przekaz dotyczący sukcesów por-
tugalskich docierał do wielu państw i miast Europy. Ceremonie mo-
gły mieć charakter poważny i uroczysty, tak jak msza, podczas któ-
rej Bumi Jeleen dobitnie okazał swą wolę przyjęcia chrztu. Inne – jak 
uczty, turnieje, śpiewy minstreli, występy orkiestr – służyły rozryw-
ce i największej liczbie widzów. W ich trakcie również Afrykanie po-
pisywali się swoimi umiejętnościami.

Obok tych imprez, ważnych z punktu widzenia legitymizowania 
władzy i głoszenia jej sukcesów, odbywały się rozmowy, prowadzone 
w ciszy sal rezydencji królewskich. Dwa główne tematy rokowań do-
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tyczyły możliwości przyjęcia chrztu przez władców afrykańskich – 
a  w  konsekwencji, w  przyszłości, ich poddanych – oraz stosun-
ków handlowych. Cele te nie były ze sobą sprzeczne, owszem suk-
ces w  jednej dziedzinie mógł ułatwiać starania w  drugiej (Russell 
1995b: 161). W praktyce, na badanym przez nas obszarze nie doszło 
do trwałych sukcesów chrystianizacji, gdyż władcy afrykańscy trak-
towali tę część rokowań instrumentalnie i uzależniali swą zgodę na 
chrzest od innych korzyści politycznych lub militarnych.

Ważnym, chociaż nieeksponowanym celem kontaktów dyplo-
matycznych pozostawało gromadzenie informacji o partnerze. Był 
to – wedle źródeł – główny zamiar poselstwa wysłanego z Beninu, 
a  zapewne i  innych misji afrykańskich. Również João II kontynu-
ował i rozwijał metody zbierania wiadomości o Afryce, wprowadzo-
ne wcześniej przez Henryka Żeglarza. Rozszerzył te sposoby o bez-
pośrednie rozmowy z  posłami i  z  Bumi Jeleenem. W  przypadku 
takich rozmów nie starano się o rozgłos, toczyły się one w odosob-
nieniu, w wąskim gronie osób, nawet w cztery oczy.

João II bardzo interesował się wnętrzem Afryki Zachodniej, sta-
rał się nawiązać kontakt z  Mali, dotrzeć do Timbuktu i  wykorzy-
stać lub odwrócić ku wybrzeżu zachodniemu szlaki transsaharyj-
skie. Liczył na przychylność władców wybrzeża, szczególnie Bumi 
Jeleena, ale niczego nie uzyskał. Wysłał wprawdzie poselstwo do 
Mali, ale nie przyniosło ono spodziewanych rezultatów (Barros– 
–Cidade: 123; także Blake 1967: 33). 

Władcy afrykańscy z kolei starali się wykorzystać Portugalczyków 
do własnych celów. Po pierwsze dążyli do rozwoju handlu, w wie-
lu przypadkach do ominięcia lub wyparcia swoich afrykańskich 
konkurentów. Charakterystyczne były pod tym względem starania 
Bumi Jeleena o przejęcie przez Dżolof pierwszoplanowej roli Kaioru 
w handlu z Portugalczykami. Starania te nie powiodły się w związku 
z zabójstwem władcy, a Kaior utrzymał swoje pierwszeństwo.

Handel z  Portugalczykami dawał władcom i  grupie rządzącej 
w państwach czy wodzostwach afrykańskich duże korzyści, wzrost za-
możności i prestiżu. Korzystali na tym również afrykańscy kupcy – 
niektóre importowane towary pozwalały na realny wzrost władzy. 
Takie znaczenie (obok funkcji prestiżowej) miał import koni, które 
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Portugalczycy sprzedawali bez ograniczeń prawnych. Wprowadzili 
natomiast zakaz sprzedawania w Afryce broni – zarówno białej, jak 
i palnej. Tę ostatnią władcy Beninu starali się pozyskać wielokrotnie, 
lecz bez powodzenia.

Odrębnym zjawiskiem było posługiwanie się przez władców 
afrykańskich oddziałami portugalskimi uzbrojonymi w  muszkie-
ty. Starania Bumi Jeleena, by odzyskać władzę przy pomocy zbroj-
nej ekspedycji portugalskiej, skończyły się katastrofą ze względu na 
nieodpowiedzialność dowódcy armady. Plan João II, aby zbudo-
wać u ujścia Senegalu zamek, oznaczał, że zbrojne siły portugalskie 
działałyby w przyszłości niezależnie od woli władcy Wolofów. Plan 
upadł, ale można wątpić w  możliwość dysponowania przez Bumi 
Jeleena i jego ewentualnych następców tymi wojskami.

Inna była sytuacja Beninu. Jego władcy nie uzyskali dostę-
pu do broni palnej, natomiast wykorzystywali oddziały muszkiete-
rów i kuszników portugalskich przy organizacji swych wypraw na 
sąsiadów. Benin był państwem na tyle silnym wewnętrznie, dyspo-
nującym własną, liczną i bitną armią, że kontrolował działania od-
działów portugalskich i  nie narażał niezależności władzy obów. 
Dokumenty poświadczają dążenie tych ostatnich do wejścia w po-
siadanie tej broni już w początku XVI w. Ale intensywne wykorzy-
stanie w  Beninie oddziałów portugalskich muszkieterów przypa-
da na późniejsze dziesięciolecia XVI w. i na stulecie XVII. Świadczą 
o tym zarówno źródła pisane, jak i rzeźby benińskie przedstawiające 
muszkieterów, kuszników, a nawet działa (Pitt-Rivers 1900: tablica 1, 
il. 4 – Portugalczycy w służbie armii Beninu, tablica 14, il. 84, 85 – 
muszkieter, tablica 32, il. 247 – Portugalczyk z lontem do działa, ta-
blica 46, il. 361 – Portugalczyk z ręcznym działkiem; Luschan 1919: 
tablica 1 – kusznik, tablica 2 – muszkieter, tablica 4 – Portugalczycy 
z lontami; Plankensteiner 2007: il. 10, 11 – Portugalczycy z lontami, 
il. 231, 232 – muszkieterowie, il. 233 – kusznik; patrz też il. nr 3–7).

W  trakcie opisanych wyżej rokowań dyplomatycznych, wza-
jemnego poznawania się i  ustalania zasad oraz zakresu współpra-
cy, przejmowano niektóre wzory kulturowe. W zebranym materiale 
pojawia się recepcja pisma. Zdarzenia z  tym związane miały jesz-
cze znaczenie marginalne i charakter incydentalny, a nie systemo-
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wy. Stanowiły jednak co najmniej początek rozumienia roli pisma 
w organizowaniu kontaktów z Portugalczykami. Wiadomości doty-
czą Wolofów, którzy od stuleci utrzymywali kontakty ze światem is-
lamu. Były one stosunkowo luźne, ale wraz z marabutami działają-
cymi w Dżolof i w Kaiorze docierała jeśli nie znajomość pisma, to 
rozumienie jego funkcji. Jak wiemy, Bumi Jeleen wystosował list do 
papieża spisany po łacinie. Wystawienie takiego dokumentu, spo-
rządzonego przez sekretarzy João II, z całą pewnością zasugerował 
sam król. List Bumi Jeleena służył w rzeczywistości głoszeniu suk-
cesu João II. Ale możemy przypuszczać, że władca Wolofów co naj-
mniej rozumiał, na czym polega wysłanie tego listu.

W każdym razie list wysłany z Kaioru w 1529 r. w imieniu da-
mela i starszyzny tego państwa jest świadectwem postępu w tym za-
kresie. Stosowanie pisma nie było obce wystawcy. W Kaiorze rozu-
miano jego rolę, choć z pewnością piszącym był jakiś Portugalczyk 
przebywający na dworze damela. Trudno oprzeć się porównaniu 
tych dwóch wydarzeń ze stopniową recepcją pisma w  dyploma-
cji Mieszka I. Chociaż dalszy przebieg recepcji w przypadku Polski, 
a z drugiej strony brak jej kontynuacji i postępu wśród Wolofów, był 
odmienny.

Wiele cech kontaktów dyplomatycznych między Portugalią 
a państwami afrykańskimi miało charakter powtarzalny. Przy orga-
nizacji poselstw, prowadzeniu rozmów, urządzaniu ceremonii i festy-
nów stosowano pewne stałe zasady. Istniały również cechy i zasady 
zmienne, zależne od okoliczności rokowań, ale w jeszcze większym 
stopniu od poznawania się partnerów czy zmian ich mentalności. Te 
ostatnie możemy badać w odniesieniu do Portugalczyków, trudniej 
o prześledzenie zmian mentalności Afrykanów.

Peter E. Russell w artykule poświęconym wizycie Bumi Jeleena 
w Portugalii skupił uwagę na ograniczonej, w opinii portugalskiej, 
suwerenności władców afrykańskich (Russell 1995b). Nie dotyczy-
ło to wyłącznie władców pogańskich, lecz także ochrzczonych. Tych 
pierwszych starano się nawrócić. Respektowano ich władzę i nieza-
leżność jako element politycznej rzeczywistości istniejącej w Afryce. 
Portugalczycy nie mogli jej zmienić. Natomiast Bumi Jeleen, wy-
gnany ze swego państwa i proszący o pomoc, znalazł się w  sytua-
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cji przymusowej. Wcześniej João II odmówił mu pomocy, jako po-
ganinowi. Jednakże z chwilą przyjęcia chrztu, pasowania na rycerza 
i złożenia hołdu królowi Portugalii władca Wolofów uzyskał (przy-
najmniej teoretycznie) takie same prawa jak wasale europejscy. Stał 
się pełnoprawnym władcą uznającym zwierzchnictwo João II „jako 
pana Gwinei”. Należała się mu przy tym pomoc i opieka ze strony 
króla Portugalii.

Russell z naciskiem podkreślił jednak, że wbrew tym teoretycz-
nym prawom zabójca Bumi Jeleena, Cunha, nie został ukarany, cho-
ciaż właśnie w  myśl prawa był królobójcą. Co więcej, swym czy-
nem zburzył wszystkie plany królewskie związane z chrztem władcy 
Wolofów i możliwościami ekspansji w tej części Afryki. Wiemy, że 
zabójstwo to wywołało wielkie niezadowolenie João II. Jednakże 
Cunha nie poniósł konsekwencji swego czynu i uwolniono go, choć 
groziła mu kara śmierci. W zamian zgładzono innych, pomniejszych 
dowódców armady. Russell przypuszcza, że był to rezultat nacisku 
dworzan i rycerstwa na króla zaangażowanego w ekspansję. Grupy 
te „nie brały na serio” równorzędności praw władców afrykańskich 
i  ich suwerenności. Zgładzenie Pera Vaz da Cunha mogło wywo-
łać gwałtowne protesty. Król musiał liczyć się z opinią grup zabiega-
jących o bezkarność mordercy Bumi Jeleena. Ten wniosek Russella 
znajduje pełne potwierdzenie w źródłach i w przebiegu wydarzeń. 
Zwolennicy i przyjaciele Pera Vaz da Cunha pragnęli go uratować ze 
względów politycznych, przez solidarność grupową, może rodzin-
ną i krewniaczą.

Dyskusyjny jest jednak wniosek Russella idący dalej, wskazu-
jący na uprzedzenia rasowe, które okazały się silniejsze niż zasady 
religijne, prawne i  racje państwowe. Podział na „swoich i obcych”, 
rozróżnienie „my i oni” istniały bez wątpienia od początku wypraw 
portugalskich. Problemem jest, czy chrzest mógł zlikwidować lub 
przynajmniej pomniejszyć ten dystans. Russell na poparcie swojej 
hipotezy uzasadniającej przyczyny bezkarności zabójcy przytoczył 
inne teksty źródłowe dotyczące uprzedzeń rasowych, lecz pocho-
dzą one z czasów późniejszych. List Afonso I, władcy Konga, spisany 
w 1514 r., pochodzi z okresu panowania Manuela Szczęśliwego, pi-
smo ambasadora Konga w Portugalii pochodzi z 1515 r., z kolei list 
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João III, w którym mowa o nagannym, złym traktowaniu przez ka-
pitana wyspy São Tomé czarnych „cavaleiros, vasalos nostros”, został 
spisany w 1523 r. 

Sądzę, że pomiędzy 1488 a 1514, 1515 i 1523 r. zaszły w trak-
towaniu czarnych Afrykanów przez Portugalczyków duże zmiany. 
Materiał z drugiej i trzeciej dekady XVI w. nie jest dobrym źródłem 
do badań mentalności i uprzedzeń sprzed 30–40 lat. Ulegały one bo-
wiem ewolucji. Dowód na to możemy znaleźć przez porównanie 
trzech opisów wizyty Bumi Jeleena w Portugalii. Pomiędzy opisem 
Piny i spisanym pod jego wpływem tekstem Resendego (oba z XV w.) 
a późniejszą o około czterdzieści lat relacją João de Barrosa istnieją 
wymowne różnice. Możemy przy tym przyjąć, że ci trzej autorzy wy-
rażali nie tylko opinie własne, ale również – swoich środowisk spo-
łecznych, czyli przede wszystkim dworu królewskiego i  rycerstwa, 
a w znacznej mierze także Kościoła oraz kupiectwa zaangażowane-
go w handel z Afryką. 

Pina oraz Resende pisali w tonie podziwu dla João II i jego afry-
kańskiej polityki, ale zarazem podziwiali jego gości. Zwracali uwagę 
na dostojeństwo Afrykanów przybywających z misją do Portugalii, 
na ich zalety fizyczne i umysłowe, na sprawność prowadzenia roz-
mów, przemyślany sposób argumentacji. Przypomnijmy, że Pina po-
równywał Bumi Jeleena nie do czarnego barbarzyńcy, ale do władcy 
greckiego. Można w tym zestawieniu widzieć zarówno wyraz uzna-
nia dla władcy, jak i świadectwo poglądu o barbarzyństwie innych 
Afrykanów. Czy był to przejaw przesądu rasowego – jest jednak dys-
kusyjne. To nie rasa, ale ogłada, zdolności i sposób postępowania de-
cydowały o ocenach portugalskiego kronikarza. Ponadto wypowiedź 
tę należy umieścić w dłuższej sekwencji opinii zawartych w tekstach 
portugalskich od pierwszej połowy XV w. po czasy João de Barrosa.

W najwcześniejszych przekazach opinia o barbarzyństwie, na-
wet bestialstwie ludów Afryki była częsta i  wyrażana dobitnie, ze 
względu na tryb życia, rodzaj pożywienia, nagość i  pogaństwo 
(Horta 1991a: 242–243, 250–251, 254–258, 316–324 oraz podroz-
dział Europejczycy o Afrykanach w tej pracy). Jednakże dotarcie od 
połowy XV w. do państw afrykańskich, poznanie tamtejszych form 
organizacji, nawiązanie kontaktów handlowych z  władcami i  ku-
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piectwem spowodowało skorygowanie tych opinii: albo ich zmia-
nę, albo – najczęściej – zróżnicowanie. Ani poznane organizacje, ani 
zdolności handlowe Afrykanów nie były już nazywane barbarzyń-
skimi. Cechę tę powiązano natomiast z pogaństwem. W tym kontek-
ście Pina oceniał Bumi Jeleena, nie popadał więc w sprzeczność, pi-
sząc o jego talentach.

João de Barros pojęcie barbarzyństwa rozumiał szerzej. W cy-
towanym już wcześniej fragmencie użył znamiennych określeń: 
jego zdaniem władcy barbarzyńscy byli „poza prawem” (fora lei) – 
co zapewne oznaczało – poza prawem chrześcijańskim. Pozostawał 
w tym zgodny z rozumieniem barbarzyństwa w przekazie Piny. Ale 
Barros dodał następnie nowe określenie, zgodnie z którym istniała 
nasza, czyli europejska „policias” – przez co można rozumieć „spo-
sób postępowania”, „ogładę” lub „sposób życia”, a co wydawca fran-
cuskiego tłumaczenia tekstu określił słowem „cywilizacja”. Barros 
dodał jeszcze trzecią cechę różniącą władców europejskich od bar-
barzyńskich – znajomość odpowiednich ceremoniałów. Ta ostat-
nia została odniesiona do doraźnej, konkretnej sytuacji – przyję-
cia Bumi Jeleena na dworze João II. Znajomość lub nieznajomość 
cytowanej „policias” wydaje się w  rozumowaniu Barrosa (i  ludzi 
jego czasów) kluczowa. W latach 30. (i następnych) XVI w. nastą-
piło moim zdaniem pogłębienie uczucia wyższości Europejczyków 
nad sposobem życia Afrykanów. Można to łączyć ze stereotypiza-
cją opinii o  Afrykanach i  rosnącym poczuciem dystansu wywoła-
nym masowym handlem niewolnikami, a  ponadto z  niepowodze-
niem prób chrystianizacji władców i państw Afryki Zachodniej, na 
którą liczono jeszcze w ostatniej ćwierci XV i na początku XVI w. 
Przyjmowanie w Portugalii poselstw władców afrykańskich miało – 
jak wiemy – dwa główne cele: rozwój handlu oraz chrystianizację 
poszczególnych ludów. Skoro próby ich włączenia do communitas 
christiana nie powiodły się, poczucie odrębności i związanej z nim 
wyższości Portugalczyków zwiększyło się i utrwaliło. łączyłbym to 
zjawisko właśnie z pierwszymi dziesięcioleciami XVI w., w przeci-
wieństwie do opinii Russella umieszczającego je już około 1488 r.



rozdział 3
Mniejszość wśród większości

Niewolnicy afrykańscy w Portugalii –  
kulturowo-psychologiczne aspekty ich obecności

Zjawisko niewolnictwa w  Portugalii w  późnym średniowieczu 
i  w  czasach nowożytnych było przedmiotem badań historiogra-
fii portugalskiej od ostatnich dziesięcioleci XIX w. (Carvalho 1877; 
Azevedo 1903; Heleno 1933; Brásio 1944; Lopes 1944). Jednakże 
przełomowe znaczenie miało dzieło Charlesa Verlindena, którego 
tom pierwszy, wydany w 1955 r., dotyczył średniowiecznego niewol-
nictwa na Półwyspie Iberyjskim i we Francji. Rozdział szósty tej pra-
cy został poświęcony niewolnictwu w Portugalii, w epoce wielkich 
odkryć (Verlinden 1955: 615–632).

Verlinden przedstawił w nim źródła niewolnictwa, ocenił mo-
tywy wypraw portugalskich, takie jak dążenie do chrystianizacji lu-
dów Afryki i chęć osiągnięcia zysków, oraz wpływ tych motywów na 
zjawisko niewolnictwa. Przeanalizował opłacalność handlu niewol-
nikami. Opisał również dziedziny, w  których niewolnicy afrykań-
scy byli zatrudniani w Portugalii – przeważała tu praca w charakte-
rze służby domowej, ponadto niewolnicy zajmowali się rzemiosłem, 
a sporadycznie rolnictwem. Verlinden pisał zarówno o niewolnikach 
czarnych, jak i białych Maurach, poruszył także sprawę niewolników 
pochodzenia żydowskiego.

W badaniach podejmowanych po opublikowaniu dzieła Verlindena 
dominowały dwa typy zainteresowań, wynikające zresztą z tej pod-
stawowej pracy. Zajmowano się gospodarczym lub społecznym zna-
czeniem niewolnictwa. 

Vitorino Magalhães Godinho, Vicenta Cortés Alonso i Virgínia 
Rau analizowali właśnie ekonomiczną stronę niewolnictwa okresu 
wczesnych wypraw portugalskich do Afryki (Godinho 1962; Alonso 
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1963: 23–46; Rau 1974: 535–543). Zastanawia fakt, że w swojej naj-
bardziej znanej pracy Godinho (1969) nie zajął się handlem nie-
wolnikami. Z kolei Marian Małowist i John L. Vogt badali znacze-
nie handlu niewolniczego dla zagospodarowania Wyspy Świętego 
Tomasza i zorganizowania tam plantacji trzciny cukrowej (Małowist 
1969a; Vogt 1973: 453–476).

Problematykę społeczną podejmował Peter E. Russell (Russell 
1995a; 1995c). Znakomitą i wyczerpującą syntezą społecznej histo-
rii czarnego niewolnictwa w Portugalii od XV do połowy XVI w. jest 
dzieło Alastaira C. de C. M. Saundersa (1982).

Niewolnictwo i  obecność w  Portugalii XV i  XVI w. niewolni-
ków afrykańskich – czarnych i białych (Berberów i Arabów) – mia-
ło istotny wpływ na historię tego państwa i na wiele dziedzin życia 
społecznego oraz na obyczaje i kulturę portugalską. Badania z  za-
kresu kultury i  literatury dotyczyły przede wszystkim obrazu ludzi 
czarnych w sztuce portugalskiej późnego średniowiecza i czasów no-
wożytnych. Jean Devisse i Michel Mollat rozszerzyli zakres tych ana-
liz na całą sztukę europejską (Devisse, Mollat 1979a; 1979b). Inny, 
intensywnie prowadzony kierunek badań związanych z obecnością 
czarnych niewolników w Portugalii XV i XVI w. prowadzą języko-
znawcy i literaturoznawcy. Dotyczą one odrębnej, uproszczonej for-
my języka portugalskiego, którą posługiwali się niewolnicy. Była to 
tak zwana fala de Guiné – lub fala dos pretos czy fala dos negros – 
czyli mowa gwinejska, mowa czarnych, mowa Murzynów (Teyssier 
1959).

Ponowne ożywienie prac nad czarnym niewolnictwem w Europie 
nastąpiło na przełomie XX i XXI w. Zapowiedzią ich odnowy stał się 
obszerny artykuł Anthony’ego Johna R. Russell-Wooda, w części po-
święcony właśnie niewolnikom w  Portugalii (Russell-Wood 2013: 
270–281; wyd. 1 – 1994). Szczególne znaczenie miała zaś syntetycz-
na rozprawa Alessandra Stelli, dotycząca niewolnictwa na Półwyspie 
Iberyjskim od XVI do XIX w. (Stella 2000), oraz zbiorowa praca 
pod redakcją Toma F. Earle’a i Kathy J. Lowe, poświęcona czarnym 
niewolnikom w Europie epoki renesansu (Earle, Lowe, eds. 2005). 
W publikacjach tych uwidacznia się przesunięcie zainteresowań ba-
dawczych z  problematyki gospodarczej ku zagadnieniom kultury. 
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W pracy Stelli większość materiału dotyczy społeczeństwa hiszpań-
skiego, zaś we wspomnianej książce zbiorowej opisano i przeanali-
zowano niewolnictwo głównie w Europie Południowej, w Hiszpanii, 
Włoszech, południowych Niemczech. Portugalii zostały poświęcone 
rozdziały o niewolnikach na dworze lizbońskim, o bractwie Nossa 
Senhora do Rosario w Lizbonie i procesach społecznej adaptacji nie-
wolników, o czarnych niewolnikach w południowej Portugalii oraz 
o dziele pisarskim i życiu Mulata – Afonso Álvaresa. Ważny z punk-
tu widzenia kontaktu kultur jest rozdział poświęcony europejskiej 
stereotypizacji poglądów związanych z czarnymi niewolnikami.

Celem mojej pracy jest przeanalizowanie psychologicznych 
aspektów handlu afrykańskimi niewolnikami i  zjawiska kontak-
tu kulturowego, które wynikało z obecności tych osób w Portugalii. 
Wybieram okres stosunkowo krótki od początku lat 40. XV do pierw-
szych lat XVI w. Data początkowa jest przyjęta w wielu pracach i wy-
daje się oczywista. W  1441 r. przywieziono bowiem do Portugalii 
pierwszych niewolników porwanych w Afryce. Natomiast data koń-
cowa pozostaje dyskusyjna. Verlinden zakończył swą pracę na schył-
ku średniowiecza, jednak wielu wymienionych historyków i  litera-
turoznawców badało zjawisko niewolnictwa i jego konsekwencji aż 
po schyłek XVI w., sięgając też do kolejnego stulecia. Przytaczana 
praca zbiorowa o czarnych niewolnikach w Europie doby renesan-
su obejmuje okres od około 1440 do około 1600 r. Trudno jednak 
przyjąć, że mentalność Henryka, jego śmiałych rycerzy wyruszają-
cych do Afryki oraz kronikarza pierwszych wypraw Gomesa Eanesa 
de Zurary była renesansowa. Przyjmuję tu tezę Joaquima Barradasa 
de Carvalha, że cezurą między kulturą średniowiecza a  renesansu 
był w Portugalii przełom XV i XVI w. (Carvalho 1983). Cezura ta 
miała moim zdaniem znaczenie w  przebiegu kontaktu kulturowe-
go Portugalczyków z Afrykanami. Z kolei praca Stelli sięga aż XIX w. 
i obejmuje kilka epok.

Krótszy okres interesował Saundersa. Przyjął on cezury 1441– 
–1555. Tę ostatnią uzasadnił ukazaniem się w Portugalii pierwszej 
publikacji krytykującej okrucieństwa handlu niewolnikami i  póź-
niejszego traktowania ich w  tym Królestwie (Saunders 1982: XI– 
–XII). Był to początek długiego procesu zmiany podejścia do zagad-
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nienia niewolnictwa, ale upatrywanie w tej dacie i w tym wydarze-
niu przełomu uzasadniającego cezurę badawczą wydaje się wątpli-
we. Zresztą autor sięga często do wydarzeń późniejszych o dwa–trzy 
dziesięciolecia.

W tej pracy przyjmuję cezurę początku XVI w. Sądzę, że właś-
nie wtedy nastąpiły w Portugalii w podejściu do niewolnictwa duże 
zmiany. Zostały one wywołane dwoma zjawiskami. Po pierwsze za-
gospodarowaniem wcześniej bezludnej Wyspy Świętego Tomasza. 
Na przełomie XV i XVI w. Portugalczycy stworzyli tam system nie-
wolniczych plantacji cukrowych. Masowe zastosowanie niewolniczej 
siły roboczej w rolnictwie plantacyjnym zmieniło stosunek do nich, 
związany z przemianą ich funkcji społecznej. Co więcej, system plan-
tacyjny na São Tomé stał się wzorem dla systemu plantacji w Brazylii 
i innych częściach Nowego Świata. W latach 30. XVI w. rozpoczął się 
masowy wywóz niewolników z Afryki do Ameryki. Cezura 1555 r. 
wydaje się z tego punktu widzenia zbyt późna. Krytyka niewolnic-
twa była w  większym stopniu wywołana okrucieństwami handlu 
transatlantyckiego, a  w  mniejszym sytuacją niewolników w  samej 
Portugalii. Z tych powodów przyjmuję cezurę pierwszych lat XVI w.

*

Handel niewolnikami był w  dziejach Afryki zjawiskiem ogromnej 
wagi. Ma ono obfitą literaturę. W odniesieniu do Afryki Zachodniej 
bada się dwa różne okresy oraz typy niewolnictwa i  handlu ludź-
mi. Od około VIII w. n.e. rozwinął się handel transsaharyjski mię-
dzy arabską i  berberską północą Afryki a  państwami Sudanu Za-
chodniego. Handel niewolnikami był jedną z ważnych części całego 
handlu transsaharyjskiego (Bovill 1958; Małowist 1966: 49–2; Hop-
kins 1973; Austen 1979). Większość niewolników docierała do Ma-
roka, Egiptu i na Bliski Wschód. Pewna ich liczba była sprzedawa-
na do śródziemnomorskich państw chrześcijańskich. Już w XVI w. 
handel ten zaczął tracić na znaczeniu w  stosunku do nowego zja-
wiska, którym stał się niewolniczy handel transatlantycki (Gemery, 
Hogendorn 1979; Nowak 1996: 1168–1230, tam dalsza, bardzo ob-
szerna literatura).
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Sprowadzanie do Portugalii w XV i na początku XVI w. niewol-
ników porywanych lub kupowanych w Afryce Zachodniej nie nale-
żało ani do pierwszego z wymienionych zjawisk (handlu transsaha-
ryjskiego), ani do drugiego (handlu transatlantyckiego). Wprawdzie 
działalność Portugalczyków wpływała na oba wymienione typy, ale 
niewolniczy handel portugalski w XV w. był zjawiskiem odrębnym. 
Jego rozmiary i rola w gospodarce międzyregionalnej i globalnej po-
zostawały niewielkie. Stąd być może wzięło się traktowanie go jako 
preludium do handlu transatlantyckiego. Wybierając cezurę począt-
ku XVI stulecia, pragnę podkreślić, że handel niewolnikami afry-
kańskimi w Portugalii w XV i na początku XVI w. to zjawisko o ce-
chach swoistych, warte rozpatrzenia samo w  sobie, oraz że poza 
zbadanym już gospodarczym i społecznym aspektem miało ono od-
rębny wymiar psychologiczny i kulturowy.

*

W  badaniu kontaktu kulturowego dwóch odrębnych grup ludz-
kich wielkie znaczenie ma liczebność każdej z nich (Redfield, Lin-
ton, Herskovits 1936: 149–152; Kwaśniewski 1982: 35–40). Wie-
my, że liczba ludności Portugalii wynosiła w połowie XVI w. około 
miliona. Natomiast liczbę niewolników – przymusowych przyby-
szów z  Afryki do Portugalii – możemy określić tylko hipotetycz-
nie. Materiały statystyczne są bowiem tylko wyrywkowe, a w doku-
mentacji brak ciągłości. Ponadto liczba ta ulegała zmianom między 
1441 r. a  początkiem XVI w. – od niewielkich grup niewolników  
w latach 40. rosła do prawdopodobnie kilku tysięcy rocznie przywo-
żonych w końcu stulecia XV.

Zurara oceniał, że od początku wypraw do 1448 r., na którym 
zakończył on swoje dzieło, przywieziono z  Afryki dziewięciuset 
dwudziestu siedmiu niewolników (Zurara–Soares: 549). W następ-
nych latach intensywność ich przewozu wzrastała. Jedna tylko wy-
prawa Ca da Mosto pozwoliła mu w 1455 r. na zakup w Afryce stu 
ludzi. Ocenił on cały przywóz niewolników w latach 50. na ośmiu-
set do tysiąca rocznie (Ca da Mosto–Leporace: 27; Brulez 1968: 
318–320). W latach 80. i 90. XV w. liczby niewolników sprowadza-
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nych do Portugalii z Afryki były już znacznie większe. Rachunki za-
rządcy (almoxarife) Casa dos Escravos w Lizbonie Johama do Porto 
świadczą, że od 15 czerwca 1486 do 31 grudnia 1493 r. przywieziono 
„z Gwinei” do Lizbony trzy tysiące pięciuset osiemdziesięciu dzie-
więciu niewolników. Z kolei florentyńczyk Bartolomeo Marchionni, 
który wykupił od korony prawa do handlu w  Afryce, sprowadził 
w  latach 1489–1490 i  1493–1495 wedle oceny Verlindena tysiąc 
sześciuset czterdziestu ośmiu niewolników (Verlinden 1955: 625–
–627). Liczby te są wyrywkowe, pozwalają jednak przyjąć, że im-
port niewolników z  Afryki liczono w  ostatnich dziesięcioleciach  
XV w. do dwóch tysięcy rocznie, jednakże wahania były znacz-
ne – wedle Saundersa od trzystu do dwóch tysięcy niewolników 
(Saunders 1982: 19–27). Ponieważ nie wszyscy przywożeni z Afryki 
niewolnicy trafiali do Portugalii, gdyż część była wywożona do in-
nych królestw, głównie do Kastylii, ogólną liczebność czarnych nie-
wolników w  samej Portugalii ocenia się na około dziesięć tysięcy. 
Trzeba do tego dodać pewną liczbę białych niewolników. łącznie 
na przełomie XV i XVI w. niewolnicy stanowili ponad jeden pro-
cent ludności Portugalii. Saunders przeanalizował nie tylko ich li-
czebność, ale i rozmieszczenie. Przy badaniu kontaktu kulturowego 
między Portugalczykami a  ich afrykańskimi niewolnikami musi-
my pamiętać o skupieniu tych ostatnich w miastach. Procent ludno-
ści niewolniczej zdecydowanie przekraczał tam wartość przeciętną. 
Saunders oblicza, że w latach 30. i 40. XVI w. niewolnicy stanowili 
blisko dziesięć procent ludności Lizbony i  tyleż Evory (Saunders 
1982: 50–58). Tam właśnie zachodziły najbardziej intensywne kon-
takty między obu grupami.

*

Zurara obszernie opisał przywiezienie do Lagos w 1444 r. pierwsze-
go dużego transportu afrykańskich niewolników. Chociaż trafiali tu 
oni już wcześniej, to właśnie ten transport ze względu na liczbę ludzi 
i okoliczności ich wyładunku zrobił na kronikarzu i na miejscowej 
ludności ogromne wrażenie. Tekst ten jest znakomitym przykładem 
napięć psychicznych i  emocji wywołanych handlem niewolnika-
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mi. Interesujący nas fragment kroniki był wielokrotnie cytowany – 
uczynił to również Verlinden (1955: 618–619). Jego komentarz jest 
bardzo celny, ale zwięzły. Analizy wątku psychologicznego nie pod-
jął on w dalszej części swojej pracy być może dlatego, że w  latach  
50. XX w. psychohistoria nie była jeszcze ważnym działem historio-
grafii. Początek dał tym badaniom już Lucien Febvre (1941), a zakro-
jono je na większą skalę, począwszy od lat 60. XX w. (Dupront 1961; 
Duby 1961; Mandrou 1968; Le Goff 1974; Martin 1996). W Polsce 
zasygnalizował je Bronisław Geremek (1962).

Interesujący nas fragment badacze analizowali jako opis wyda-
rzenia wyjątkowo dramatycznego, ale jednorazowego, a nie jako po-
czątku procesu dokonującego się w kontaktach między Afrykanami 
i Portugalczykami. Raczej odwoływano się do empatii czytelnika, niż 
analizowano znaczenie tego tekstu (Russell 1960: 25–26; Małowist 
1969a: 122–124).

Fragment ten wymaga przytoczenia w całości, gdyż żaden opis 
nie może oddać szczególnego napięcia wyrażonego przez Zurarę. 
Gdy karawele dowodzone przez Lançarote powróciły z Afryki i do-
tarły do Lagos, kapitanowie udali się na ląd, by zdać relację z wypra-
wy. Nazajutrz dowódca powiedział księciu Henrykowi: 

Panie, Wasza łaskawość wie, że należy mu się kwinta od tych Maurów 
i od wszystkiego, co uzyskaliśmy w tych ziemiach, do których posłałeś 
nas w służbie Boga i Waszej Wysokości. Ale ci Maurowie, ze względu 
na długi czas, który spędziliśmy na morzu, i na smutek, który odczuwa-
ją w swych sercach – jak to możecie sobie wyobrazić – bo znajdują się 
tak daleko od ich rodzinnych krajów, obróceni są w niewolę i nie zna-
ją losu, który ich oczekuje; także ze względu na ich nieprzyzwyczajenie 
do pływania statkiem – otóż ci Maurowie, powiadam, przybyli w bar-
dzo złym stanie i bardzo chorzy. Sądzę wiec, że będzie lepiej, jeśli naka-
żecie ich wydobyć z karawel jutro rano.

Senhor: bem sabe a Vossa Mercê como haveis de haver o quinto destes 
mouros e de tudo o que ganhámos em aquela terra, onde por serviço 
de Deus e vosso nos mandastes. Mas, agora, estes mouros, pelo grande 
tempo que há que andámos no mar como também pelo nojo que deveis 
considerar que terão em seus corações, vendo-se fora da terra de sua 
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naturalidade e postos em cativeiro sem haver qualquer conhecimento 
de qual será seu fim; depois, a usança que não hão de andar em navios; 
por tudo isto, vêm assaz mal dispostos e doentes. Pelo que me prece que 
será bom que, de manhã, os mandeis tirar das caravelas.

Tak się też stało. Opis podziału niewolników Zurara zaczął od mo-
dlitwy:

O Ty, Ojcze Niebieski, który swą wszechmocną ręką i w niewzruszeniu 
Twych cech boskich, rządzisz niezliczonymi ludami! […] Błagam Cię, 
aby me łzy nie zmąciły mej świadomości, bo nie myśląc o religii tych 
ludzi, ale myśląc, że są to właśnie ludzie – jak ja jestem człowiekiem – 
mogę tylko płakać z  litości nad ich cierpieniami! I  jeśli srogie bestie 
z  ich bestialskimi odczuciami mają poprzez naturalny instynkt świa-
domość nieszczęść bestii im podobnych, cóż ma uczynić moja natura 
ludzka, gdy mam przed oczami tę grupę nieszczęsną i gdy pomyślę, że 
są to (także) potomkowie Adama?

Ó Tu, Celestal Pai, que, com Tua poderosa mão sem movimento, de 
Tua divinal essência governas toda a infinida companhia da Tua santa 
cidade […]. Eu Te rogo que as minhas lágrimas não sejam dano da mi-
nha consciência: porque, não por sua lei, destes, mas a sua humanida-
de constrange a minha [a] que chore piedosamente o seu padecimento. 
E se as brutas animálias com seu bestial sentir, por um natural instinto, 
conhecem os danos de seus semelhantes, que queres que faça esta mi-
nha humana naturaleza, vendo assim ante os meus olhos esta miserável 
companha, [e] lembrando-me que são da geração dos filhos de Adão?! 
(oba fragmenty Zurara–Soares: 142–145).

Zurara był panegirystą Infanta Henryka, ale scena podziału zdoby-
czy musiała nim głęboko wstrząsnąć, skoro zdobył się na te i następ-
ne słowa:

Rankiem, 8 dnia sierpnia, bardzo wcześnie ze względu na upał, mary-
narze rozpoczęli przygotowywać łodzie, umieszczać na nich niewolni-
ków i przewozić ich tam, gdzie im kazano. Ludzie ci, zebrani na placu, 
tworzyli zadziwiający widok. Byli między nimi niektórzy prawie biali, 
o przyjemnym wyglądzie, proporcjonalnie zbudowani, inni mniej biali 
tak jak Mulaci, a  jeszcze inni ciemni jak Etiopowie i  tak brzydcy na 
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ciele i twarzy, że zdawali się pochodzić z podziemnego padołu. Ale czyż 
jest serce tak twarde, aby nie przeniknęło go uczucie żałości na widok 
tych ludzi? Oto jedni z  nich z  głowami opuszczonymi i  zalani łzami 
spoglądali nawzajem na siebie, inni, jęcząc boleśnie, obracali oczy ku 
niebu, jakby prosili o pomoc Ojca natury, inni bili się rękoma po twa-
rzy i rzucali na ziemię. Byli tacy, którzy śpiewali smutne pieśni i cho-
ciaż słowa ich języka nie są zrozumiałe, pieśni owe dobrze ukazywa-
ły ich nieszczęście. I oto, aby jeszcze zwiększyć ich cierpienia, pojawili 
się ci, którym rozkazano podzielić jeńców. Zaczęto ich dzielić na gru-
py tak, aby części były równe, więc trzeba było rozłączyć dzieci od ro-
dziców, żony od mężów, brata od brata. Niczego nie brano pod uwagę 
i ludzi przydzielano tam, gdzie wypadło […]. Wy, co jesteście tak zaję-
ci podziałem jeńców, miejcie litość dla ich wielkiego nieszczęścia, po-
patrzcie na tych ludzi chwytających się wzajemnie, niedających się roz-
dzielić. Czy możliwe jest dokonać takiego podziału bez trudu? Kiedy 
umieszczono ich w jakiejś grupie, dzieci wyrywały się całą siłą do ro-
dziców, biegły do nich, matki obejmowały swe dzieci i chroniły je włas-
nym ciałem, godząc się raczej na śmierć, niż na odebranie im dzieci. 
I tak, nie bez trudu, dokonano podziału. Bo obok oporu, który stawiali 
niewolnicy, cały plac zapełnił się ludźmi z miasta, wsi i okolic, którzy 
dnia tego nie wykonywali pracy, z której żyli, gdyż chcieli przyjrzeć się 
niezwykłemu widowisku. Ale widząc jednych zapłakanych, a drugich 
rozdzielających jeńców, obserwatorzy wszczęli taki tumult, aż zmieszali 
się i zawstydzili ludzie organizujący ten podział. Był tam w asyście świ-
ty Infant dosiadający wspaniałego rumaka i darzący innych swoimi ła-
skami, który jako człowiek mało dbający o zatrzymanie swojej części 
z czterdziestu sześciu dusz tworzących jego kwintę bardzo szybko do-
konał ich podziału (rozdając dary).

No outro dia, que eram 8 dias do mês de Agosto, muito cedo pela ma-
nhã, por razão da calma, começaram os mareantes de aparelhar seus 
batéis e [de] tirar aqueles cativos para os levarem, segundo lhes fora 
mandado. Os quais postos juntamente naquele campo, era uma mara-
vilhosa coisa de ver: porque entre eles havia alguns de razoada brancu-
ra, formosos e apostos; outros, menos brancos, que queriam semelhar 
pardos; outros tão negros como Etiópios, tão desafeiçoados assim nas 
caras como nos corpos que quase parecia aos homens que os esguar-
davam que viam as imagens do hemisfério mais baixo. Mas qual seria 
o coração, por duro que ser pudesse, que não fosse pungido de piedoso 
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sentimento vendo assim aquela companha? Porque uns tinham as ca-
ras baixas e os rostos lavados com lágrimas, olhando uns contra os ou-
tros; outros estavam gemendo mui dolorosamente, esguardando a al-
tura dos céus, firmando os olhos em eles, bradando altamente como se 
pedissem socorro ao Pai da Natureza; outros feriam seu rosto com suas 
palmas, lançando-se estendidos em meio do chão; outros faziam suas 
lamentações em maneira de canto, segundo o  costume de sua terra, 
aos quais (posto que as palavras da linguagem aos nossos não pudes-
se ser entendida) bem correspondiam ao grau de sua tristeza. Mas para 
seu dó ser mais acrescentado, sobrevieram aqueles que tinham cargo 
da partilha, e começaram de os apartar uns dos outros a fim de porem 
seus quinhões em igualdade. Pelo que convinha de necessidade se apar-
tarem os filhos dos pais; e as mulheres, dos maridos; e os irmãos, uns 
dos outros. A amigos nem a parentes, não se guardava nenhuma lei; sò-
mente, cada um caia onde a sorte o levava […]. E vós outros, que vos 
trabalhais de [fazer] esta partilha: esguardai com piedade sobre tanta 
miséria, e vêdecomo se apertam uns aos outros que mal os podeis des-
ligar. Quem poderia acabar aquela partição sem mui grande trabalho? 
Pois, logo que os tinham posto numa parte, os filhos que viam os pais 
na outra levantavam-se prestamente e iam-se para eles; as mães aperta-
vam os outros filhos nos braços e lançavam-se com eles de bruços, re-
cebendo feridas, com pouca piedade de suas carnes, para lhes não se-
rem tirados. E assim trabalhosamente os acabaram de partir; porque, 
além do trabalho que tinham com os cativos, o campo era todo cheio 
de gente, assim do lugar como das aldeias e comarcas derredor, os quais 
deixavam em aquele dia folgar suas mãos em que restava a força do seu 
ganho, sòmente por ver aquela novidade. E com estas coisas que viam, 
uns chorando, outros falando, faziam tamanho alvoroço que punham 
em torvação os governadores daquela partilha. O Infante era ali, em 
cima de um poderoso cavalo, acompanhado de suas gentes, repartin-
do suas mercês como homem que de sua parte queria fazer pequeno te-
souro. Porque de 46 almas que aconteceram no seu quinto, mui breve 
fez deles sua partilha […] (Zurara–Soares: 146–148).

Pociechą była dla kronikarza świadomość, że ważniejsze od cierpień 
niewolników jest zbawienie ich dusz:

gdy tylko bowiem ci jeńcy nabrali pewnej znajomości naszego języka, 
trzeba było niewiele starań, aby zostali chrześcijanami […] [i dodawał:] 
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następnie poznawali oni kraj, w  którym odkryli wielką obfitość bo-
gactw i w którym traktowani byli bardzo łaskawie. Bo widząc, że nie 
są zatwardziali w wierze innych Maurów i że przyjmowali ze szczerym 
sercem religię chrystusową, ludzie nie czynili żadnej różnicy między 
nimi (niewolnikami) i wolnymi służącymi urodzonymi w kraju.

[…] pois […] como já dissemos, logo que haviam conhecimento da 
linguagem, com pequeno movimento se tornavam cristãos […]; [pos- 
to isso] foram eles porém ao diante havendo conhecimento da terra, 
na qual achavam grande abastança, e além disso [conhecimento de] 
como os tratavam com grande favor. Pois, porque as gentes os não 
achavam endurentados na crença dos outros mouros e viam que, de 
boa vontade, vinham para a lei de Cristo, não faziam de eles diferença 
[em ralação] aos servidores livres naturais da própria terra (Zurara– 
–Soares: 148, 149).

Niewolników ochrzczono, a ich dusze zostały uratowane, co uspra-
wiedliwiało w oczach Zurary postępowanie Henryka Żeglarza i jego 
otoczenia. Ale widok wycieńczonych jeńców i ogrom ich nieszczę-
ścia, szczególnie zaś dzielenie rodzin, wywołały protesty zwykłych 
ludzi obserwujących wydarzenie. Doszło do tumultu. Nawet opraw-
cy „czuli się zmieszani”. Infant zdołał przywrócić porządek i doko-
nać planowanego podziału. W  tej scenie zderzyły się więc ludzka 
rozpacz niewolników z  ludzkim współczuciem zwykłych miesz-
kańców Lagos i z chciwością oraz okrucieństwem otoczenia księcia 
Henryka. Pojawiła się ponadto – już na początku przywozu niewol-
ników z Afryki – łatwość tłumaczenia cudzych cierpień i własnych 
bezwzględnych czynów dobrem wyższym. Przerażeni zwykli lu-
dzie, nieczerpiący z procederu żadnych korzyści, dali wyraz swoje-
mu współczuciu. Podobne uczucie przeniknęło Zurarę tak silnie, że 
nie mógł pominąć go w swoim dziele.

Zurara był prawdopodobnie świadkiem tej sceny. Opisał nie 
tylko wybuch emocji, ale także wygląd porwanych Afrykanów. 
Kronikarz dostrzegł w  nich przede wszystkim ludzi, „potomków 
Adama”. Zobaczył więcej, ich zróżnicowane cechy wynikające z rasy, 
wyglądu, płci i wieku. Dostrzegł – wedle własnych kryteriów – pięk-
no i brzydotę. Większość tych kryteriów będzie w przyszłości używa-
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na w ocenie wartości niewolników. Lecz w momencie rozegrania się 
tej sceny owo doświadczenie ukazało obserwatorom różnorodność 
rodzaju ludzkiego. Czarni niewolnicy byli znani w świecie śródziem-
nomorskim od starożytności i przez całe średniowiecze (Snowden 
1970; Bieżuńska-Małowist, Małowist 1987: 46, 55–57, 320–324). 
W tym wypadku obserwacja grupy około dwustu trzydziestu–dwu-
stu czterdziestu osób pozwalała na więcej wniosków, była doświad-
czeniem nowym.

W omawianym tu fragmencie kroniki Zurary jest jeszcze jeden 
passus wymagający komentarza, mianowicie słowa Lançarote do-
tyczące złego stanu psychicznego i zdrowotnego niewolników, wy-
nikającego z  porwania, nagłej zmiany sytuacji, uciążliwej podróży 
morskiej, strachu i rozpaczy. Jest to jedyny tekst pochodzący z XV w. 
świadczący o  warunkach przewozu niewolników, w  którym mówi 
się ponadto o rozpaczy porwanych ludzi. 

Russell w  artykule dotyczącym piętnastowiecznych relacji na-
ocznych świadków odkryć zwrócił uwagę na to, że Ca da Mosto, 
Antoniotto Usodimare i Eustache Delafosse nie napisali ani słowa 
o przewozie niewolników do Portugalii (Russell 2009: 323). A prze-
cież każdy z nich kupował ich w Afryce i pisał o tym fakcie bez zaha-
mowań. Od chwili załadowania „ludzkiego towaru” na karawele nie-
wolnicy w opisach zanikają. Jedyną wzmiankę pozostawił Delafosse, 
pisząc o niewolnicy, która skoczyła do morza, by dopłynąć do ro-
dzinnego brzegu w Sierra Leone, została jednak doścignięta przez 
szalupę wysłaną w pogoń (Delafosse–Escudier: 39).

Jeśli chodzi o milczenie podróżników i kupców w sprawie wa-
runków przewozu niewolników, to jest prawdopodobne, że był to 
temat bardzo drażliwy i  nie mieli oni ochoty dzielić się swą wie-
dzą z  czytelnikami. Przypomnijmy, że karawele były statkami ma-
łych rozmiarów, ich załogi liczyły dwadzieścia–trzydzieści osób 
(Chaunu 1969a: 284–288; Saunders 1982: 11). Jeśli stłoczono na ma-
łej przestrzeni od trzydziestu do pięćdziesięciu niewolników, a wedle 
Saundersa nawet stu dwudziestu na dużej karaweli, a stu pięćdziesię-
ciu na nawie, warunki ich przewozu musiały być okropne. Część nie-
wolników umierała zanim dopłynięto do Portugalii.
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Zurara pocieszał się nie tylko uratowaniem dusz ochrzczonych 
niewolników. Uważał również ich życie w  Portugalii za lepsze niż 
w Afryce. Wspominał – jak przytoczyliśmy – o ich dobrym trakto-
waniu, podobnym jak wolnej służby. Uratowano nie tylko ich dusze, 
ale także ciała. 

Gdyż żyli oni (poprzednio) jak zwierzęta, nie postępując jak rozumne 
istoty. Nie znali oni ani chleba, ani wina, nie umieli ani okrywać się tka-
ninami, ani zamieszkiwać w domach. I gorsza jeszcze była ich ignoran-
cja uniemożliwiająca jakąkolwiek znajomość dobra i skłaniająca ich do 
życia bestialskiego. Gdy tylko przybyli do naszego kraju, dano im go-
towane pożywienie oraz ubrania dla okrycia ich ciał. Ale ich brzuchy 
zaczęły (od tego pożywienia) puchnąć i często chorowali, bo nie byli 
przyzwyczajeni do naturalnych warunków panujących w naszej ziemi. 
Niektórzy z nich byli w takim stanie, że nie mogli znieść nowych wa-
runków i umierali, ale przynajmniej umierali jako chrześcijanie.

[…] por viverem, assim, como bestas, sem qualquer preceito de criatu-
ras racionais. Porque eles não sabiam que era pão nem vinho, nem co-
bertura de pano, nem alojamento de casa; e o pior, era a grande igno-
rância que em eles havia, pela qual não haviam qualquer conhecimento 
de bem; sòmente [sabiam] viver em uma ociosidade bestial. E logo, 
como començavam de vir a esta terra e lhes davam os mantimentos ar-
tificiais e as coberturas para os corpos, começavam de lhes crescer os 
ventres e, por tempos, eram enfermos até que se reformavam com a na-
tureza da terra; em o que alguns deles eram tão compleicionados que 
o  não podiam suportar, e morriaram, todavia cristãos […] (Zurara– 
–Soares: 150–152).

Dobrodziejstwa znalezienia się i życia w niewoli były więc względne, 
nawet zdaniem Zurary. Nie ustawał on jednak w przekonywaniu sa-
mego siebie i swoich czytelników, że Afrykanom wyrządzano dobro. 
Oceniał, że „Maurowie” schwytani w Afryce Zachodniej różnili się 
bardzo od Maurów z Afryki Północnej.

Po pierwsze, gdy raz znaleźli się w naszym kraju, nigdy nie starali się 
uciec, często zapominali o swojej ziemi i zaczynali odczuwać zalety na-
szej. Po drugie byli bardzo lojalnymi i posłusznymi sługami i nie dawali 
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nigdy dowodów złości. Po trzecie nie oddawali się, jak inni, lubieżno-
ści. Po czwarte, że gdy tylko zaczęli używać ubrań, stawali się najczęściej 
bardzo kokieteryjni i  dobierali sobie tkaniny o  jaskrawych kolorach 
[…]. Ale co najważniejsze, ze szczerym sercem, jak już było powiedzia-
ne, przyjmowali drogę wiary […], w której dożywali do śmierci.

[…] a primeira, que depois que eram em esta terra nunca mais se tra-
balhavam de fugir, antes, com o tempo se esqueciam, de todo, da sua 
[terra], logo que começavam [a] sentir as bondades de esta; e a segun-
da, que eram muito leais e obedientes servidores sem malicia; e a ter-
ceira, que não eram tão chegados à luxúria como os outros; e a quarta, 
que depois que usavam os vestidos eram geralmente muito louçãos de 
vontade, pelo que folgavam muito com roupas de cores divisadas […]. 
E o melhor era, como já tenho dito, que se tornavam de boa vontade ao 
caminho da Fé, na qual […] faziam seus finis (Zurara–Soares: 150–152).

Przytoczony tekst można też uznać za swoisty program postępowa-
nia wobec niewolników. Był to – przyjąwszy współczesną termino-
logię – program akulturacji. Zurara nie wyrażał przy tym swoich in-
dywidualnych poglądów, a  raczej sądy własnego środowiska, czyli 
dworu królewskiego i otoczenia Infanta.

Bez wątpienia na dworze księcia chrzczenie pogan uważano za 
cel o największym znaczeniu, choć przecież niejedyny. Konsekwencją 
takiej postawy była możliwość włączenia do własnej wspólnoty lu-
dzi, którzy zostali ochrzczeni. Mogli oni znajdować się jako niewol-
nicy na dole struktury społecznej, ale jednak być jej członkami.

Opinie Zurary o losie afrykańskich niewolników możemy zwe-
ryfikować nawet na podstawie innych fragmentów jego kroniki, ale 
przede wszystkim dzięki analizie innych źródeł. O poczuciu nieszczę-
ścia i  chęci odzyskania wolności świadczą ucieczki niewolników. 
Najwcześniejszym tego przykładem jest los Adahu, Berbera pochwy-
conego w  1441 r. przez wyprawę dowodzoną przez Nuno Tristão. 
Wiadomości przez niego przekazane uznano za cenne i obdarowa-
no go sowicie. Pomimo dostatków Adahu zrobił wszystko, aby od-
zyskać wolność. Zurara odnosił się do tego ze zrozumieniem, pisząc, 
że „każdy niewolnik odczuwa naturalne pragnienie bycia wolnym” 
(Zurara–Soares: 103, 107). W czasie wyprawy z 1443 r. do Przylądka 
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Białego i wyspy Arguim uciekł tłumacz – niewolnik służący na ka-
raweli Gonçalo da Sintry (Zurara–Soares: 157). Widocznie „dobro-
dziejstwa” nie rekompensowały niewolnikom utraty wolności.

Ale w połowie lat 50., gdy do Afryki podróżował Ca da Mosto, 
tłumacze już nie uciekali. Być może zaostrzono ich kontrolowanie 
(Ca da Mosto–Leporace: 49–50). Możliwe też, że w miarę upływu 
czasu i przyzwyczajania się niewolników do życia w Portugalii pra-
gnienie wolności i powrotu do swoich słabło.

Sytuacja tłumaczy-niewolników była zupełnie wyjątkowa. Większość 
z nich wieziono karawelami do Afryki – i to do tych odcinków wy-
brzeża, z których się wywodzili. Zwiększało to szanse powodzenia 
ucieczki. Inni niewolnicy przywiezieni do Portugalii nie mieli pra-
wie żadnych możliwości przedostania się do stron rodzinnych, chy-
ba że służyli na karawelach jako członkowie załogi. Jednakże Pero 
Negro, niewolnik o  którym będzie jeszcze mowa, uciekł z  kilko-
ma innymi barką do Fezu. Jeśli niewolnicy uciekali od właścicieli, 
to ukrywali się przede wszystkim w Portugalii lub w Kastylii. Spośród 
ponad stu pięćdziesięciu dokumentów dotyczących niewolników 
umieszczonych w  Portugaliae Monumenta Africana ucieczek do-
tyczy zaledwie dziesięć z  nich (PMA: vol. 1, nr 212 z  1488 r.; 
vol. 2, nr 58 – 1493, nr 107 – 1495, nr 114 – 1495, nr 153 – 1496,  
nr 164 – 1497; vol. 3, nr 24 – 1500, nr 50 – 1500, nr 90 – 1501, 
nr 130 – 1502). Były to więc albo wydarzenia sporadyczne, albo – 
co bardziej prawdopodobne – uciekiniera znajdowano tak szybko, 
że nie było konieczne wdrażanie procedury prawnej. Ucieczki po-
jawiają się w  dokumentach stosunkowo późno. Pierwsza wzmian-
ka z 1488 r. dotyczy zresztą sytuacji skomplikowanej – jest to akt ła-
ski króla João II dla João de Castanheiry, mieszkańca Madery, który 
umożliwił ucieczkę cudzemu niewolnikowi, João Penteado, zesłane-
mu na Wyspę Świętego Tomasza. 

Nie mniej skomplikowana była sytuacja opisana w dokumencie 
z 12 maja 1493 r. Jest to polecenie wyzwolenia czarnego niewolni-
ka, Pero Negro, pochodzącego z „Cabo da Guiné”, który uciekł naj-
pierw do Fezu, ale potem powrócił do Królestwa Portugalii, bo czuł 
się chrześcijaninem i nie chciał stracić wiary („que vemdo elle que 
era cristão e nom queria leixar a fee de Nostro Senhor Jesuu Cristo 
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se tornara a estes nosos regnnos” – PMA: vol. 2, nr 58, wystawcą był 
doktor Rui Boto, dziekan na Uniwersytecie w Coimbrze).

Inne dokumenty świadczące o  ucieczkach pochodzą z  1495 
(dwa), 1496, 1497, 1500 (dwa), 1501 i  1502 r. Poza jednym są to 
upoważnienia wystawione przez właścicieli innym osobom do ode-
brania zbiegów. Być może byli to ludzie wysyłani w pogoń za ucieki-
nierami. Większość tych dokumentów pochodzi z protokołów nota-
rialnych Sewilli. Świadczą one notabene o silnych związkach między 
Sewillą i  Portugalią. Dwóch uciekinierów (protokoły z  lat 1495 
i 1500) zbiegło do innych miast w Portugalii i tam byli ścigani.

W protokołach zawsze są podawane imiona niewolników, płeć, 
kolor skóry i wiek. Ten ostatni mieści się między dwadzieścia osiem 
a trzydzieści pięć lat, brak zbiegów bardzo młodych i starszych, nie 
ma wśród nich ani jednej kobiety. O dwóch zbiegłych do Kordoby 
pisze się dodatkowo, że „mówią po portugalsku”, zapewne dla ich 
skutecznej identyfikacji. W dwóch wypadkach właściciel niewolni-
ka upoważniał swego plenipotenta nie tylko do odebrania, ale i do 
sprzedania ujętego zbiega (1497 i  1502), widocznie przewidywał 
dalsze ucieczki i kłopoty.

Dokumenty te pochodzą z  lat 90. XV i  z  początku XVI w. 
Utwierdza nas to w  przekonaniu, że ogromna większość ucieczek 
kończyła się szybko i  nie była rejestrowana. Możliwe wydaje się 
jednak i  inne wyjaśnienie – zaginięcie dokumentów portugalskich 
w  czasie trzęsienia ziemi w  Lizbonie (XVIII w.). Brak dokumen-
tów przed 1488 r. i pojawienie się ich w latach 90. może być świa-
dectwem zmiany sytuacji zbiegów. Gdy w  dziesięcioleciach 1440– 
–1480 niewolników było niewielu, ich schwytanie okazywało się ła-
twe i  odbywało się szybko. Gdy zaś liczba czarnych niewolników 
znacznie wzrosła i  gdy pojawili się wyzwoleńcy, ludzie wolni rasy 
czarnej, możliwości ucieczki i  ukrycia się, stwarzania pozoru le-
galności pobytu w  danym miejscu, stały się dla zbiegów większe. 
Ucieczkom mógł też sprzyjać tryb życia niewolników, którym pozo-
stawiano pewną swobodę. Wiele wskazuje na to, że poziom ich życia 
był podobny do poziomu życia wolnej służby i ogólnie – wolnych lu-
dzi z niższych warstw społecznych. Swoboda niewolników wywoły-
wała nawet przeciwdziałanie władz.



219MNIEJSZOŚć WŚRÓD WIęKSZOŚCI

Z  22 marca 1502 r. pochodzi rozporządzenie wydane w  imie-
niu króla Manuela Szczęśliwego, zakazujące niewolnikom i  nie-
wolnicom czarnym oraz białym jeść i  pić w  karczmach, sklepach, 
a  także innych miejscach tego typu, publicznych czy prywatnych, 
w  Lizbonie i  w  okolicznych miejscowościach. Zakazano tego pod 
karą grzywny dla karczmarzy i  sklepikarzy, podobnie jak nakaza-
no zamykanie tawern nocą (PMA: vol. 3, nr 146). Obostrzenia takie 
były mało skuteczne. Świadczy o tym obraz anonimowego malarza 
niderlandzkiego z  około 1560–1570 r. Jest on wprawdzie później-
szy niż czasy, o  których piszę, ale potwierdza kierunek przemian 
obyczajowych. Dzieło ukazuje ludzi obu ras i o różnej pozycji spo-
łecznej zgromadzonych na placu fontanny królewskiej – Chafariz  
d’El Rei – w lizbońskiej dzielnicy Alfama. Na pierwszym planie został 
ukazany czarnoskóry rycerz na wspaniałym rumaku i w paradnym 
stroju, okryty płaszczem z czerwonym krzyżem, symbolem zakonu 
rycerskiego. Był oczywiście wyzwoleńcem, człowiekiem sukcesu, bę-
dącego udziałem nielicznych. Widać także białych urzędników i bo-
gatych młodzieńców. Liczniejsi są, zgodnie z  rzeczywistością spo-
łeczną, czarni niewolnicy i wyzwoleńcy, a także biali służący, wszyscy 
o  niskim statusie społecznym. Jest również biały żebrak proszący 
o jałmużnę. Dwaj strażnicy wyprowadzają afrykańskiego niewolnika 
odurzonego alkoholem, przygląda się temu czarna, młoda kobieta 
z dzbanem wody na głowie. W innej części obrazu widzimy tańczącą 
parę, czarnego młodzieńca i białą kobietę, obydwoje niskiej pozycji 
społecznej, o czym świadczą ich bose stopy. Para ta stanowi najbar-
dziej wymowne świadectwo włączania czarnych niewolników w co-
dzienne życie i rozrywki szesnastowiecznej ludności Lizbony. Obraz 
znajduje się w prywatnej kolekcji Berardo w Lizbonie (patrz il. 24).

Pewna swoboda życia, podobieństwo sytuacji niewolników do 
ekonomicznej pozycji wolnych, biednych Portugalczyków nie mogą 
przesłonić zasadniczej odmienności losu i strony psychicznej życia 
ludzi wolnych z jednej strony, a niewolników – z drugiej. Ogromną 
większość dokumentów zawartych w  PMA i  dotyczących niewol-
ników stanowią akty ich sprzedaży. Były one sporządzane według 
stałego formularza. Zapisywano kto, komu i za ile sprzedał niewol-
nika, podawano jego imię, płeć, kolor skóry, wiek i miejsce pocho-
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dzenia w Afryce lub urodzenia w Europie. Podobny formularz stoso-
wano w zbiorczych zestawieniach osób sprzedanych w konkretnych 
miesiącach lub latach. Jeżeli byli to niewolnicy przywiezieni właśnie 
z Afryki, jeszcze nieochrzczeni, nie podawano ich imion, informo-
wano tylko, skąd statek ich przywiózł i jaka jest ich liczba.

Celem moim, przypomnijmy, nie jest badanie niewolnictwa od 
strony ekonomicznej, ale jako formy kontaktu kulturowego i zjawi-
ska z zakresu psychologii historycznej.

Przytłaczająca większość imion sprzedawanych kobiet, męż-
czyzn i dzieci była chrześcijańska – ich studium przeprowadził José 
Leite de Vasconcelos (1928: 361–381). Chrztu i nadania imienia do-
konywano po przywiezieniu człowieka do Portugalii. Już Zurara 
wspomniał, że starano się odłożyć ceremonię do czasu, gdy niewol-
nik nauczy się choć trochę języka portugalskiego i będzie rozumieć 
sens chrztu. Prawdopodobnie imię wybierał właściciel niewolnika. 
Istniały w tym zakresie mody. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach 
XV i w pierwszej dekadzie XVI w. najczęściej nadawanym imieniem 
żeńskim była Catalina, na drugim miejscu występuje Maria. Wśród 
niewolników mężczyzn nie widać takiej dominacji jednego imienia, 
najczęściej spotykamy Juana, Pedra i  Diega. W  tomach 1–3 PMA 
opublikowano osiemdziesiąt dziewięć aktów dotyczących głównie 
sprzedaży i  wyzwolenia niewolników, zawierających ich imiona – 
w tym czterdzieści dwa dotyczą kobiet i dziewczynek, spośród któ-
rych piętnaście nosiło imię Catalina. Wśród czterdziestu siedmiu 
dokumentów dotyczących mężczyzn i chłopców – imię Juan nada-
no dziewięciu osobom, Pedro i Diego – po pięciu. Dzieci urodzo-
ne przez niewolnice miały imiona bardziej zróżnicowane. Być może 
w ich nadawaniu liczono się ze zdaniem matek. Wśród niewolników 
urodzonych w  Portugalii nie pojawiają się osoby z  imieniem nie-
chrześcijańskim.

Natomiast imiona takie zdarzały się, chociaż sporadycznie, 
wśród niewolników porwanych lub kupionych w  Afryce i  przy-
wiezionych do Portugalii. Dwie kobiety, wyzwolona w  1454 r. 
„Mauryjka” i  sprzedana w  1472 r. czarna niewolnica pochodzą-
ca z  Gwinei, zachowały muzułmańskie imię Fatima (PMA: vol. 1,  
nr 72; vol. 2, nr 122). Podobnie dwóch mężczyzn: wyzwolony w 1471 r. 
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Homar (Omar), pochodzący z Gwinei i będący w posiadaniu wła-
ścicieli „od dawna” (muito tempo), oraz wyzwolony w 1493 r. sta-
ry, sześćdziesięcioletni niewolnik Mahomed (PMA: vol. 1, nr 70;  
vol. 2, nr 61). Można przyjąć, że praktyka pozostawiania imienia 
muzułmańskiego istniała, ale była rzadka. Ponadto niewolnik mógł 
odmówić przyjęcia chrztu, chociaż pomniejszał w ten sposób szan-
se na swoje wyzwolenie. Dlatego imiona muzułmańskie są poświad-
czone sporadycznie także w  końcu stulecia XV. W  dokumentach 
królewskich dotyczących kupna ubrań dla niewolników występu-
je w  1493 r. pewien Mafamede – jedyny wśród dwunastu wymie-
nionych niewolników noszący imię niechrześcijańskie (PMA: vol. 2, 
nr 57). Przypadki odmowy chrztu sygnalizuje już Zurara (Zurara– 
–Soares: 549).

W dokumencie z 1495 r. został wymieniony czarny niewolnik 
o imieniu Bukar, pochodzący z Gwinei. Natomiast w 1502 r. sprzeda-
no około trzydziestoletniego Amara, z pochodzenia Wolofa (PMA: 
vol. 2, nr 116; vol. 3, nr 175). W 1500 r. z kolei, wedle protokołów no-
tarialnych z ksiąg miejskich Sewilli, czarny dziesięcioletni chłopiec 
o imieniu Muça został przekazany przez właściciela do warsztatu ju-
bilerskiego dla nauki zawodu (PMA: vol. 2, nr 262). Być może są to 
właśnie sytuacje odmowy chrztu przez niewolników. 

Zdarzały się również przypadki zachowania przez czarnych nie-
wolników rodzimych imion niemuzułmańskich. W 1480 r. sprzeda-
no młodą, około osiemnastoletnią, czarną niewolnicę pochodzącą 
z ludu Mandingo, o imieniu Banbana. Zaś w 1489 r. została sprze-
dana czarna, około trzydziestoletnia niewolnica pochodząca z ludu 
Wolofów o imieniu Penda (PMA: vol. 1, nr 119; vol. 2, nr 4). Kilka 
innych imion może budzić wątpliwości co do ich afrykańskiej lub 
nieafrykańskiej genezy.

Dokument z 17 marca 1493 r. świadczy, że jeszcze wtedy João II 
miał niewolników o imionach pogańskich. Przytacza trzy z nich – 
Tanbo, Tonbe i Baybry (PMA: vol. 2, nr 57). Były to jednak w tym 
okresie wypadki wyjątkowe. Decyzja o  utrzymaniu imienia nie-
chrześcijańskiego mogła mieć różne przyczyny, poza odmową przy-
jęcia chrztu przez niewolnika – także interes właściciela. Afonso V, 
wyzwalając Mauryjkę Fatimę w  1454 r., zobowiązał ją do służby 
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w „Gwinei”. Być może w Afryce imię jej było bardziej użyteczne od 
chrześcijańskiego.

Powszechna praktyka polegała na nadaniu podczas chrztu 
imienia chrześcijańskiego i  używaniu go przynajmniej oficjalnie. 
Dokumenty nie pozwalają na ocenę, czy i  do jakiego stopnia nie-
wolnicy swoje imiona afrykańskie pamiętali, chcieli zachować i sto-
sowali w okolicznościach niezależnych od ich właścicieli. W jednym 
z dokumentów, którymi dysponujemy, z 1475 r., niewolnik występuje 
pod dwoma imionami Pedro Muça, a więc chrześcijańskim i muzuł-
mańskim (PMA: vol. 1, nr 95). Jest to przypadek tłumacza wypoży-
czonego do pracy w Gwinei, co przywodzi na myśl decyzję Afonso V. 

W większości przypadków chrzest i nadane niewolnikowi imię 
przenosiły go do portugalskiego społeczeństwa chrześcijańskiego. 
Były i  symbolicznym, i  rzeczywistym dokonaniem zmiany w  ży-
ciu niewolnika, która wywierała bez wątpienia wpływ na jego psy-
chikę, choć nie znamy stopnia zmiany samoidentyfikacji, zapewne 
w  poszczególnych wypadkach różnej. Chrzest i  imię powodowały 
też przeobrażenie postrzegania niewolnika z zewnątrz. Stawał się on 
członkiem wspólnoty, choć oczywiście najniższej rangi społecznej.

Poza chrztem i zmianą imienia ważnym sposobem przenoszenia 
niewolnika do społeczności portugalskiej stawał się ubiór. Ludzie ci 
pochodzili z  różnych rejonów Afryki. Tam, gdzie docierały wpły-
wy islamu, a zarazem była rozwinięta uprawa bawełny, okrycie ciała 
szatami lub przynajmniej przepaską z tkaniny stanowiło zwyczaj po-
wszechny (Monteil 1926: 585–684). Nagość dominowała natomiast 
tam, gdzie bawełny nie uprawiano, w  strefie lasu tropikalnego, na 
wybrzeżu Gwinei od Sierra Leone do Beninu. Tylko wąskie elity mo-
gły tam nosić importowane stroje bawełniane. Inny ubiór i przepa-
ski wytwarzano z liści oraz włókien roślinnych.

W  czasie pierwszych wypraw portugalskich do Afryki nagość 
była przez odkrywców dostrzegana i  krytycznie, bardzo emocjo-
nalnie oceniana (Chabrowska 2008: 21–28). Bez względu na ubiór 
niewolników lub jego brak kupcy dążyli do maksymalizacji zysku. 
Nawet jeśli pozostawiono niewolnikom skromne przepaski, powsta-
wał problem ich ubrania w Portugalii. Nago nie mogliby funkcjono-
wać w społeczeństwie.
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Obowiązek ubrania niewolników spadał na ich właścicieli od 
momentu zakupu. Informuje o tym już Zurara po cytowanym wcześ-
niej fragmencie o wydarzeniach w Lagos. Niewolnikom, po ich po-
dziale, przygotowano jedzenie i „okryto ubraniami ich ciała”, ci zaś 
zaakceptowali ubiory, lubowali się w jaskrawych kolorach szat, a nie-
którzy zbierali kawałki tkanin, które odpadły z szat Portugalczyków, 
naszywali te różnokolorowe strzępy na swoje okrycia i  znajdowali 
w tym wiele przyjemności (Zurara–Soares: 151–152). Tak więc bar-
dzo wcześnie pojawiło się dążenie niewolników do dostosowania 
ubrań do własnego poczucia estetyki.

Zwyczaj i obowiązek ubierania niewolników przez kupujących 
potwierdza opis podróży do Portugalii rycerza śląskiego Niclasa von 
Popplau. Jego wyprawa w służbie cesarza Fryderyka III miała mię-
dzy innymi cele wywiadowcze. W Portugalii był w sierpniu i wrze-
śniu 1484 r., do czego jeszcze powrócimy. Rycerz śląski otrzymał od 
króla dwóch cennych niewolników. Wysłannicy władcy dali mu ich 
do wyboru spośród pięćdziesięciu, którzy „mniej więcej przed ośmiu 
dniami zostali przywiezieni na statkach”. Kupiono ich w  Lizbonie 
w imieniu króla na oczach rycerza. „Owych ubrałem niezwłocznie – 
zanotował podróżnik – ponieważ byli całkiem nadzy, tak jak ich Bóg 
stworzył” (Popplau 1996: 78; 1998: 83, „[die besten zwey Mohren] 
die ohn gefehr vor acht Tagen in Schiffen zugeführet waren […]. Die 
selben kleidet ich allso bald, denn sie waren ganz nacket wie sie Gott 
geschaffen hatte”).

O ubieraniu niewolników przez właścicieli świadczą także doku-
menty. Pięć z nich zawarte w zbiorze PMA to polecenia królewskie 
João II z 1493 r. dla zarządcy nazywającego się Rui Gil, aby przygo-
tował odpowiednie ubrania dla wskazanych z imienia niewolników 
pracujących w stajniach królewskich (PMA: vol. 2, nr 57, 63, 66, 68, 
80). Król wymienił dokładnie typy okryć: koszule, spodnie, nakry-
cia głowy, rodzaje płaszczy, z różnych tkanin, w tym importowanych 
z  Bristolu, Ypres i  ogólnie z  Francji. Były to więc stroje kosztow-
ne, chodziło bowiem o niewolników królewskich i o reprezentację 
władcy. Jedno z  tych poleceń dotyczy trzech niewolników dopiero 
przywiezionych z Konga przez pewnego Pedra. Natomiast z 1510 r. 
pochodzi notatka przesłana przez nieznaną skądinąd Marię Pires do 



224 ROZDZIAł 3

niezidentyfikowanego sekretarza, w której poleca ona przygotowanie 
z tkanin bawełnianych i lnianych strojów – potrzebnych, „by ubrać 
Murzynów” (PMA: vol. 5, nr 197, „para vestir os negros”). Z kolei 
w 1475 r. właściciel wypożyczający niewolnika tłumacza, poza wy-
nagrodzeniem dla siebie, postawił warunek, że jeśli handel przynie-
sie dobre rezultaty, to ów tłumacz dostanie pięćdziesiąt maravedi na 
ubranie (PMA: vol. 1, nr 95, „a su vestuario”). Maravedi to w dru-
giej połowie XV i w XVI w. drobna, miedziana moneta hiszpańska. 
Według Fernanda Braudela (1976: t. 1, 456–457, przyp. 332) w XVI w. 
liczono trzysta pięćdziesiąt maravedi na złoty dukat obrachunkowy 
i czterysta maravedi na złoty, realny escudo.

Dokumenty tego typu są rzadkie, były wystawiane zazwyczaj 
przez osoby posiadające wielu niewolników i  korzystające w  tym 
przypadku z pośrednictwa urzędników. Jeśli nabywca kupił jednego 
lub kilku ludzi, zakupował też dla nich ubrania bez potrzeby wysta-
wiania w tej drugiej sprawie dokumentów.

Ubieranie niewolników było tyleż spontaniczną, co ważną me-
todą włączania tych ludzi do portugalskiej społeczności. Akulturacja 
zachodziła w tym przypadku stosunkowo szybko i skutecznie, gdyż 
ubieranie nie budziło oporu niewolników, było raczej przyjmowane 
z chęcią i akceptacją.

W  formularzu opisu niewolników w  chwili sprzedaży lub wy-
zwolenia znajdowały się elementy utrwalające ich poczucie odręb-
ności i związek z kulturą afrykańską, z której zostali wyrwani. Pełniły 
więc funkcję sprzeczną z  zamierzoną akulturacją. Zastanawiające 
jest umieszczanie w  dokumentach informacji o  miejscu pocho-
dzenia niewolnicy/niewolnika w  Afryce lub o  przynależności ple-
miennej. Używano określenia „natural de”, czyli „pochodzący z” lub 
„urodzony w”. łączono tę informację z kolorem skóry („escrava ne-
gra escravo negro”). Informacja o  pochodzeniu była umieszczana 
w zdecydowanej większości przypadków w dokumentach dotyczą-
cych pojedynczych niewolników. (Dla przykładu PMA: vol. 1, nr 11, 
dok. Afonso V z  17 maja 1454 r.: „fatima moura natural de terra  
d’Arzique”; 1/70, dok. tegoż władcy z  18 grudnia 1471 r.: „huum 
escravo de Guinee per nome chamado Homar”; vol. 2, nr 45, dok. 
z 3 kwietnia 1492 r.: „esclavo de color negro, que a por nombre Juan, 
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natural de Xolofo”). W zbiorczych spisach dużych transportów lu-
dzi znajdowały się osobne rubryki: pochodzenie (origem) oraz skó-
ra (cor). Na przykład spis niewolników sprzedawanych w  Sewilli 
w styczniu, lutym i marcu 1496 r. (PMA: vol. 2, nr 158) zawiera ko-
lumny: liczba niewolników, płeć, skóra, wiek, pochodzenie, sprze-
dający, kupujący, cena, opłata. O  silnych związkach handlowych 
Portugalii z Sewillą i o podobieństwie tamtejszej sytuacji niewolni-
ków piszę niżej, wspomina o tym także Ruth Pike (1967: 344–359).

Wskazywano albo kraj, region pochodzenia niewolnika, albo 
jego przynależność plemienną – przy czym nie wyodrębniano wspo-
mnianych typów identyfikacji. Skrupulatne podawanie tych infor-
macji dowodzi, że służyły one skutecznie do rozróżniania niewol-
ników. Być może niektórym miejscom pochodzenia przypisywano 
lepszą jakość sprzedawanych ludzi. Jednakże nie wiemy, w jaki spo-
sób właściciele posługiwali się tą wskazówką. Nie znali przecież języ-
ków różnych ludów Afryki, aby przy ich pomocy identyfikować po-
chodzenie swych niewolników. Może opierali się na oświadczeniach 
kupców przywożących „ludzki towar” z Afryki oraz na informacjach 
pochodzących od samych niewolników. Co prawdopodobne, pozna-
wano różne cechy zewnętrzne niewolników i wiązano je z miejscem 
pochodzenia w Afryce. Tak czy inaczej określenie tego miejsca (lub 
przynależności etnicznej) musiało być użyteczne, skoro powszech-
nie je odnotowywano.

Jeśli pamięć o  pochodzeniu niewolnika była przechowywana 
i przypominana przez pierwszego właściciela lub kolejnego nabyw-
cę, to tym bardziej trwała ona w świadomości Afrykanów żyjących 
w  niewoli. Stanowiła element ich samoidentyfikacji. Umożliwiała 
im porozumiewanie się z innymi niewolnikami tegoż pochodzenia, 
a  nawet przechowywanie niektórych elementów własnej, afrykań-
skiej kultury – poza językiem takich jak tańce, śpiew, muzyka, rodza-
je gestów (Saunders 1982: 89). Oczywiście w drugim pokoleniu, uro-
dzonym już w Portugalii, identyfikacja przez pochodzenie z Afryki 
zanikała. Mogła jednak trwać w kulturze przejmowanej przez dzieci 
od matek, a umacnianej przez ciągłe przywożenie do Portugalii na-
stępnych niewolników pochodzących z tego samego regionu.
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Część niewolników afrykańskich była biała. Ludzie ci pocho-
dzili z  Wysp Kanaryjskich oraz z  saharyjskiego wybrzeża Afryki 
Zachodniej, zasiedlonego przez berberskich Azenegów. O porywa-
niu Kanaryjczyków i Azenegów informował obficie Zurara (Zurara– 
–Soares: 93–94, 110, 121, 133–134, 139–140). W dokumentach za-
wartych w PMA (protokołach notarialnych z Sewilli) nie wymienia 
się Azenegów, lecz Kanaryjczyków owszem, i to kilkakrotnie (PMA: 
vol. 1, nr 73 – 1472; vol. 2, nr 158 – 1496; vol. 3, nr 185 – 1503). 
W wymienionym zestawie dokumentów zdecydowaną przewagę li-
czebną mają jednak wzmianki o niewolnikach czarnych. Ich najczę-
ściej wymieniane pochodzenie dotyczy dosyć ogólnie Gwinei, czyli 
wybrzeża Afryki Czarnej na południe od ujścia Senegalu. Występują 
jednak stosunkowo licznie informacje szczegółowe. Na drugim pod 
względem liczebności miejscu po Gwinei jest wymieniane pocho-
dzenie z kraju i ludu Wolofów (protokoły notarialne z Sewilli, PMA: 
vol. 1, nr 122 – 1480; vol. 2, nr 4 – 1489, nr 45 – 1492, nr 53 – 1492, 
nr 54 –1492, nr 65 – 1493, nr 69 – 1493, nr 109 – 1495, nr 124 – 
1495, nr 224 – 1498; vol. 3, nr 107 – 1501, nr 171 – 1502, nr 175 – 
1502, nr 211 – 1503). Dość liczne są informacje o niewolnikach po-
chodzących z Çapa czy Zapa (być może Sapi lub Sapes z terenu Sierra 
Leone). Rzadziej trafiają się wzmianki o Mandingach (protokoły no-
tarialne z Sewilli: Çapa, Zapa – PMA: vol. 3, nr 39 – 1500, nr 79 – 
1501, nr 87 – 1501, nr 173 – 1502; Mandingo – PMA: vol. 1, nr 118 
– 1480, nr 119 – 1480; vol. 2, nr 139 – 496; zachodni Mandingowie, 
Mande, zasiedlali tereny nad średnim i dolnym biegiem Gambii i nad 
Casamansą). Pojedyncza informacja dotyczy niewolników z Beninu, 
jednokrotnie wymienia się też Mina (Benin – PMA: vol. 3, nr 74 – 
1501, król Manuel Szczęśliwy wyzwala niewolnika Lourenço pocho-
dzącego z Beninu; Mina – PMA: vol. 2, nr 239 –1499, król Manuel 
Szczęśliwy wyzwala niewolnicę Beatriz Gomez za zasługi w służbie 
w Mina). Rzadkość tego przypadku nie dziwi, bo do końca XV w. do 
Mina niewolników przywożono z Beninu, a nie wywożono ich do 
Portugalii. Pojedynczo wymienione są też nazwy Alem, Gogoli, Cap 
de Guer, Tymes – część z nich jest trudna do zidentyfikowania (pro-
tokoły notarialne z Sewilli, PMA: vol. 2, nr 61 – 1493, nr 122 – 1495; 
vol. 3, nr 57 – 1501, nr 142 – 1502, nr 201 – 1503).
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Wszystkie te nazwy miały znaczenie dla osób sporządzających 
dokumenty, były przez nie rozumiane i odnoszone do geograficznej 
i etnicznej sytuacji w Afryce. Nazwy te krążyły po Portugalii, przeka-
zywano je także do Sewilli wraz ze sprzedawanymi tam niewolnika-
mi. Były używane w procedurze prawnej identyfikowania lub ocenia-
nia wartości niewolników, ale jednocześnie pełniły funkcję nośnika 
informacji nie tylko o tych osobach, lecz i o samej Afryce. Tworzyły 
w powszechnej wyobraźni obraz kontynentu i jego regionalnych po-
działów. To właśnie ze względu na handel niewolnikami i sposób ich 
identyfikowania wiadomości te docierały do znacznie większej (niż 
sami odkrywcy i kupcy) liczby ludzi pochodzących z różnych grup 
społecznych. Były one jednym z wielu nośników wiedzy o Afryce, 
praktycznym i łatwo przyswajalnym. Afryka w jej różnorodności re-
gionalnej i etnicznej stawała się obecna w świadomości i potocznym 
życiu zwykłych Portugalczyków oraz silnie z Portugalią związanych 
mieszkańców Sewilli.

Działo się tak tym bardziej, że typowym zatrudnieniem niewol-
ników obu płci była służba domowa (Verlinden 1955: 632; Saunders 
1982: 66–69). Miało to duży wpływ na interesujący mnie w tej pra-
cy kontakt kulturowy. Niewolnica lub niewolnik służący w  domu 
właściciela znali dobrze jego osobę i  rodzinę, tryb życia i  obycza-
je. Często przyjmowali nazwisko właściciela (PMA: vol. 3, nr 64 – 
1501 Elvira Rodriguez i jej niewolnica Juana Rodriguez). Podobnie 
właściciel znał dobrze swego służącego, jego sposób postępowania, 
obyczaje. W kontaktach tak bardzo osobistych, chociaż naznaczo-
nych i obciążonych zależnością niewolniczą, istniała z obu stron cała 
gama postaw, uczuć i  metod postępowania. Możemy je sobie wy-
obrazić, ale źródłowo przebadać tylko w niewielkiej części. W każ-
dym razie obustronna znajomość nie ulega wątpliwości.

Podobnie działo się w  przypadkach innych znanych nam za-
jęć niewolników. Jeśli służyli oni na karawelach portugalskich pły-
nących do Afryki, na przykład jako tłumacze, to również nawiązy-
wali z  członkami załogi bardzo bliskie kontakty (Tymowski 2002: 
49–50, 52–55). Mogli też być zwykłymi członkami załóg (nazywa-
no ich grumetes), chociaż w tym przypadku zatrudniano raczej wy-
zwoleńców niż niewolników. Bliski kontakt z portugalskim otocze-
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niem mieli także młodzi niewolnicy, oddani przez swoich właścicieli 
na naukę zawodu do warsztatów rzemieślniczych lub też zatrudniani 
jako uliczni drobni przekupnie czy roznosiciele i sprzedawcy wody 
(Saunders 1982: 76–77; patrz il. 24). Natomiast zatrudnianie grup 
niewolników liczących kilkadziesiąt osób w  takich zakładach, jak 
młyny, piece i kuźnie, w których nie mieli oni intensywnych kontak-
tów z otoczeniem, należało do rzadkości. W zbiorze PMA znajdują 
się dwa dokumenty będące rozliczeniami wydatków na niewolników 
pracujących w młynach królewskich (PMA: vol. 2, nr 177 – 1497; 
vol. 3, nr 92 – 1501).

Niewątpliwa bliskość życia większości właścicieli i  ich niewol-
ników ułatwiała wzajemne przekazywanie informacji. Nie działo się 
to w sposób usystematyzowany i przemyślany (jak to było na dwo-
rze Infanta Henryka), ale raczej spontanicznie, jako uboczny skutek 
ciągłego kontaktu.

Trzeba jednak pamiętać, że relacja ta miała charakter specy-
ficzny – łączyła pana i niewolnika, a zatem strony sobie nierówne. 
Niewolnik żył w ciągłym zagrożeniu zmianą sytuacji, w tym sprze-
daniem innemu właścicielowi.

Przytoczony na początku tej pracy fragment kroniki Zurary 
świadczy o  wzbudzeniu litości i  o  protestach mieszkańców na wi-
dok dzielenia ludzi porwanych w Afryce. Początkowo odebrano to 
jako czyn bardzo okrutny, ale w miarę rozwoju handlu niewolnika-
mi – serca twardniały. Spontaniczna – i w naszych oczach chwaleb-
na – reakcja ludu Lagos już się nie powtórzyła. Badanie okrucień-
stwa w stosunkach międzyludzkich tworzy liczne problemy (Tazbir 
1993: 7–26). Czy możemy stosować w nim nasze współczesne miary 
i odczucia? Czy też musimy opisać i przeanalizować system wartości 
i ocen istniejący w przeszłości, a więc szukać miar okrucieństwa wła-
ściwych badanemu społeczeństwu? Społeczeństwu, w którym han-
del niewolnikami stał się zjawiskiem codziennym, już nieodbiera-
nym jako okrutne. Traktowano tak natomiast wyjątkowe i bezcelowe 
nadużycia, jak o tym świadczy skazanie w 1511 r. Gonçalo Roiza, ka-
pitana statku niewolniczego, który żywcem wrzucał do morza doro-
słych niewolników i dzieci (MMA 1952: 215–221).
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W  trakcie masowego przewozu dużych grup niewolników 
z Afryki do Portugalii doszło do wykształcenia się terminu „peças” – 
„sztuki”, stosowanego do liczenia ludzi. W  spisach transportowa-
nych niewolników już na początku XVI w. „peça” oznaczała jedne-
go dorosłego człowieka, mężczyznę lub kobietę (PMA: vol. 3, nr 260 
– 1504, nr 262 – 1505, nr 263 – 1505). Podobnie nazywano kobie-
tę z  maleńkim dzieckiem. I  tak, w  spisie niewolników wiezionych 
w 1506 r. z Arguim sześć kobiet z małymi dziećmi określono jako 
„sześć sztuk” (PMA: vol. 5, nr 46: „item seis molheres […] com suas 
cryanças […] 6 peças”). Zwyczaj ten upowszechnił się w  trakcie  
XVI w. i  stał się przejawem odczłowieczenia „ludzkiego towaru”. 
łączenie niewolnicy z jej niemowlęciem miało ponadto sens prak-
tyczny, gdyż stwarzało możliwość przeżycia dziecka, choć na pewien 
czas ograniczało wydajność pracy kobiety. 

Sprzedawano zarówno niewolników właśnie przywiezionych 
z Afryki, jak i  tych, którzy byli już czyjąś własnością w Portugalii. 
Pewną ich część wywożono do Kastylii. Eksport ten nie budził za-
strzeżeń, był tylko obłożony opłatami celnymi. W PMA zostały opu-
blikowane liczne wpisy notarialne pochodzące z  ksiąg miejskich 
Sewilli. Decyzja wydawców, aby w  monumentach portugalskich 
umieścić te materiały, oraz treść tych wpisów – uwypuklają podo-
bieństwo sytuacji niewolników w Portugalii i w Sewilli.

Natomiast sprzedaż niewolników cudzoziemcom pochodzącym 
z państw bardziej odległych budziła w XV w. wątpliwości i sprzeci-
wy. Podróżnik Lev z Rožmitála w 1466 r. miał otrzymać od króla 
Afonsa V dwóch Murzynów, ale Ferdynand, książę Viseu skutecz-
nie temu zapobiegł, argumentując, że niewolnicy byli już ochrzcze-
ni i przekazywać ich nie można. Zapewne przyczyna wstrzymania 
daru była inna, ochrzczonych niewolników sprzedawano przecież 
bez ograniczeń. Obawiano się raczej gromadzenia przez przybyszów 
wiadomości wywiadowczych. Wedle jednych informatorów Lev 
otrzymał w zamian dwa rumaki, wedle innych – dwóch białych nie-
wolników, „Maurów” (cytuję za P. Radzikowskim w: Popplau 1996: 
69, przyp. 232; Radzikowski w: Popplau 1998: 74, przyp. 311).

Podobnie wspomniany już rycerz śląski Niclas von Popplau 
miał być obdarowany w 1484 r. przez króla João II „dwiema żywy-
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mi Murzynkami”, lecz ich, z  nieznanych powodów, nie otrzymał. 
Podarowano mu natomiast dwóch kupionych na targu niewolników. 
Rycerz zanotował, że „kraj Maurów Gwinea […] przynosi rocznie do 
Portugalii […] bardzo wiele złota i wziętych do niewoli Murzynów”. 
Gdy Popplau wyjechał do Kastylii, owi dwaj niewolnicy zostali ocle-
ni, czemu rycerz się sprzeciwiał bez skutku (Popplau 1998: 74, „zwey 
lebendige Möhrin”, 78 „Man nennet sonsten der Mohren Landt 
Ginea. Bringt jährlich sehr viel Goldes und gefangener Mohren aus 
dem Lande in Portugall”, oclenie – 90, 93; Popplau 1996: 69, 73, 78, 
87). Ponieważ więcej o nich w swym opisie nie wspominał, zapewne 
sprzedał ich w Sewilli.

Los tych dwóch niewolników – przywiezionych właśnie z Afryki, 
sprzedanych w Portugalii wysłannikom króla, podarowanych obco-
krajowcowi, przewiezionych do Kastylii i tam znowu sprzedanych – 
ukazuje niepewność i  zmienność sytuacji tych ludzi. Dotyczyło to 
szczególnie niewolników świeżo z Afryki sprowadzonych.

Sprzedawani byli także ci, którzy od dłuższego czasu pozosta-
wali czyjąś własnością. Spośród tych licznych transakcji szczegól-
ną uwagę przyciągają dokumenty poświadczające sprzedaż dzieci. 
Sposób przeprowadzania tych transakcji i ich okoliczności mogą być 
wskazówką dotyczącą typu kontaktów między właścicielami i  ich 
niewolnikami. Zgodnie ze średniowiecznymi zasadami przyjmuje-
my wiek dwunastu lat za granicę przejścia z  dzieciństwa do świa-
ta dorosłych, na przykład możliwości zawierania małżeństw. Trzeba 
jeszcze przypomnieć o metodzie ustalania wieku niewolnika. Tylko 
urodzeni w Portugalii i ochrzczeni mieli ustalony wiek. W stosun-
ku do innych pisano „około”, „mniej więcej” (na przykład PMA: vol. 1,  
nr 142 – 1483, „de hedad de quarenta años, poco mas o menos”).

W  dokumentach nas interesujących ze zbioru PMA znajduje-
my szesnaście aktów notarialnych z Sewilli, które dotyczą sprzeda-
ży dzieci lub przekazywania ich za długi (PMA: vol. 2, nr 5 – 1489,  
nr 6 – 1489, nr 52 – 1492, nr 54 – 1494, nr 70 – 1493, nr 104 – 1495, 
nr 121 – 1495; vol. 3, nr 17 – 1500, nr 48 – 1501, nr 139 – 1502,  
nr 152 – 1502, nr 172 – 1502, nr 202 – 1503, nr 224 – 1504, nr 249 – 
1505; vol. 5, nr 29 – 1505). Jest to oczywiście wybór, lecz wydaje 
się reprezentatywny dla tego zjawiska. Owe szesnaście dokumentów 
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pochodzi z okresu od 1489 do 1506 r. Dzieci, jak świadczy cytowa-
ny fragment kroniki Zurary, przywożono od początku porywania lu-
dzi w Afryce. Brak umów sprzed 1489 r. nie znaczy więc, że proceder 
przed tą datą nie istniał.

W analizowanych dokumentach wiek dzieci jest rozpięty mię-
dzy piętnastoma dniami a jedenastoma latami. Sprzedawane dzieci 
miały najczęściej od pięciu do dziesięciu lat, czyli mogły już żyć bez 
matek. Akty sprzedaży pojedynczych niewolnic z dziećmi nie zda-
ją się świadczyć o względach humanitarnych ani o litości nad tymi 
ludźmi. Chodziło raczej o przeżycie potomstwa. Dysponujemy do-
kumentami sprzedaży matek z dziećmi mającymi odpowiednio rok, 
półtora roku i dwa lata (PMA: vol. 3, nr 152, nr 224; vol. 5, nr 29).

Dziesięć dokumentów dotyczy sprzedaży samych dzieci, bez ma-
tek. Albo przywieziono je z Afryki już samotne, albo urodziły się do-
piero w Portugalii lub w Sewilli z matek-niewolnic. Z punktu widze-
nia losu i dramatu tych dzieci obie sytuacje były tragiczne i bardzo 
do siebie podobne. Natomiast z perspektywy stosunku właścicieli do 
swoich niewolników istniała pewna różnica. Już w 1489 r. w księ-
gach miejskich Sewilli znajdujemy wiadomość o sprzedaniu czarnej, 
około siedmioletniej niewolnicy Marii, pochodzącej z  Jahen. Z  tej 
samej miejscowości wywodził się zresztą jej nabywca (PMA: vol. 2, 
nr 6). Była to więc niewolnica urodzona w Europie i wszystko wska-
zuje na to, że oderwano ją od matki. Tym bardziej było tak z pięt-
nastodniowym niemowlęciem sprzedanym w  Sewilli w  1492 r. za 
niską cenę dziesięciu reali w srebrze (PMA: vol. 2, nr 52), co stano-
wiło około trzystu czterdziestu maravedi, czyli poniżej dukata. Przy 
cenie dorosłego niewolnika (także „sztuki” złożonej z matki z nie-
mowlęciem) na poziomie około dziesięciu dukatów byłoby to mniej 
niż dziesięć procent takiej ceny. Jednak wyjątkowo cenni niewolnicy 
mogli kosztować nawet trzydzieści dukatów.

Większość sprzedaży dzieci dotyczy osób kilkuletnich, już przez 
matki odchowanych, i ma wyraźny cel zarobkowy. Część z nich uro-
dziła się w Portugalii (lub w Kastylii). O dziewięcioletniej Magdalenie 
sprzedanej w 1500 r. w Sewilli napisano „nascita en esta dicha cibi-
dad” (PMA: vol. 3, nr 17). Kosztowała ona nabywcę siedem tysię-
cy dwieście maravedi. W jednym wypadku dokument mówi wprost 
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o oderwaniu dziecka od matki. Oto w 1502 r. w Sewilli właściciel 
sprzedał Catalinę, czarną około trzydziestoletnią niewolnicę po-
chodzącą z Gwinei oraz pięcioletnią Marię, córkę swojej innej nie-
wolnicy Franciszki (PMA: vol. 3, nr 139). Handlowano też dzieć-
mi urodzonymi w Afryce i tam oddzielonymi od matek. W 1492 r. 
sprzedano siedmioletniego chłopca o  imieniu Godin, urodzonego 
w  kraju Wolofów. Pięcioletnia Ysabel, urodzona w  Gwinei „escla-
vita”, została oddana za dług, którego jej właściciel nie mógł spłacić 
(PMA: vol. 2, nr 54 i 70; podobne informacje w PMA: vol. 2, nr 70 
i 121; vol. 3, nr 48 i 202). 

W  świetle tego materiału nie wydaje się, aby właściciele mieli 
zahamowania lub wyrzuty sumienia w  przypadku handlu dziećmi 
oderwanymi od matek. Przy sprzedaży kobiet z  ich niemowlętami 
decydowały względy praktyczne, z  kolei przy dzieciach odchowa-
nych – aspekty ekonomiczne. Zastanawiający i  jednostkowy przy-
padek sprzedaży bez matki piętnastodniowego niemowlęcia nie był 
spowodowany chęcią zysku, gdyż właściciel otrzymał sumę niewiel-
ką. Być może matka dziecka zmarła przy porodzie lub był to rodzaj 
kary wymierzonej niewolnicy – do czego jeszcze powrócimy.

Musimy przy tym pamiętać o  typie i  ograniczeniach materia-
łu źródłowego, którym dysponujemy. Po pierwsze wśród licznych 
przypadków sprzedaży młodych niewolnic mogły znajdować się ko-
biety, od których oddzielono dzieci. Dokumenty tego nie odnoto-
wywały. Po drugie nie znamy liczby przypadków, gdy właściciel nie 
sprzedawał ani kobiety, ani jej dziecka i oboje zachowywał dla siebie. 

Pewną wskazówką mogą być rejestry majątków po zmarłych lub 
zbankrutowanych właścicielach. I tak, w 1489 r. zmarły Pedro Mexia 
pozostawił między innymi trzydziestoletnią czarną niewolnicę Ynes 
i jej sześcioletniego syna, o jasnym kolorze skóry („de color loro”). 
Z kolei w dobrach Luísa de la Mezquity przejętych w 1495 r. znaj-
dowała się dwudziestopięcioletnia czarna niewolnica Pendra i  jej 
dwóch synów po około cztery lata każdy (PMA: vol. 2, nr 5 i 104). 
Obaj ci właściciele nie sprzedali matek-niewolnic ani osobno, ani 
z dziećmi. Ale w obu przypadkach śmierć lub upadłość właściciela 
mogły oznaczać dla kobiet i ich dzieci ryzyko rozdzielenia. W pierw-
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szym z  opisanych przypadków jest możliwe, że ojcem chłopca – 
Mulata – był właściciel niewolnicy. 

Przypadki dzieci czarnych niewolnic o jaśniejszym kolorze skó-
ry odnotowano w  naszych dokumentach kilkakrotnie. W  1489 r. 
w  Sewilli sprzedano szesnastoletniego niewolnika o  imieniu 
Rodrygo, jasnego koloru skóry („de color loro”), syna Cataliny, czar-
nej niewolnicy należącej do sprzedawcy (PMA: vol. 2, nr 7). Czarne 
niewolnice mogły utrzymywać stosunki z białymi właścicielami pod 
mniej lub bardziej dojmującą presją, zdarzały się też prawdopodob-
nie gwałty na nich. Chociaż były niewolnicami, ale chrześcijanka-
mi i  teoretycznie taki czyn był zabroniony, to w  praktyce zazwy-
czaj sprawcy pozostawali bezkarni. Zdarzały się jednakże wyjątki. 
W 1490 r. João II ułaskawił rycerza nazywającego się Alvaro de Vila 
Franca, mieszkańca Setubal, ożenionego z Violante Afonso, oskarżo-
nego o to, że miał córkę z jedną ze swych niewolnic, czarną chrześci-
janką pochodzącą z Gwinei. Córkę za zgodą żony przyjął do swoje-
go domu. Kobieta wiedziała więc o przewinieniu, a oskarżony prosił 
o łaskę, którą od króla otrzymał pod warunkiem, że do tego grzechu 
nie powróci (PMA: vol. 2, nr 23). Można przypuszczać, że oskarże-
nie stanowiło formę nacisku ze strony małżonki i że bez jej starań 
sprawa nie byłaby rozpatrywana. Pozostaje jednak faktem, że czyn 
rycerza był karalny, a  niewolnice otaczano ochroną przynajmniej 
w minimalnym stopniu. Zgoda żony na przyjęcie do domu dziecka 
narodzonego z takiego stosunku uzmysławia nam, że owa akceptacja 
nie była niczym pewnym. Właśnie w razie jej braku mogło dojść do 
sprzedaży niemowlęcia. Również mężczyzna miał prawo sam pod-
jąć taką decyzję.

Tak oto – po okryciu ubraniem, chrzcie, nadaniu imienia, nauce 
języka oraz zasad pracy – stopniowemu włączaniu ludzi przywiezio-
nych z Afryki w społeczeństwo portugalskie towarzyszyło pojawie-
nie się dzieci niewolnic. Potomstwo dziedziczyło status niewolniczy, 
ale odnotowywano jego pochodzenie z miast Portugalii, ewentual-
nie Kastylii. Dzieci urodzone w Portugalii znały język lepiej niż ich 
matki. Nie był to jednak język poprawny, lecz jego wersja uproszczo-
na i zniekształcona, zwana fala de Guiné, fala dos pretos lub fala dos 
negros – mowa gwinejska, czarnych, Murzynów. Wedle historyków 
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literatury portugalskiej pierwszy portugalski utwór literacki, w któ-
rym autor posłużył się tym językiem, powstał już w 1455 r. W XVI w. 
dzieła takie były liczne, a  mistrzowskim opanowaniem tego języ-
ka i  jego wykorzystaniem w sztukach teatralnych charakteryzowa-
ły się dzieła Gila Vicente (Teyssier 1959; Russell 1995a; Saunders 
1982: 99–101, 203, przyp. 66; Klave 1985: 120–122). W jego utwo-
rach komediowych postacie z ludu mówią językiem ludu, a postacie 
czarnych niewolników – fala dos pretos. W teatrze użycie tego języka 
miało aspekt komediowy i odwoływało się do potocznego doświad-
czenia widzów i słuchaczy. Ale poprzez ironię mogło pełnić funkcję 
poniżającą i  stygmatyzującą grupę społeczną używającą tej mowy. 
Co charakterystyczne, Afonso Álvares, szesnastowieczny autor ko-
medii i dramatów scenicznych, Mulat z pochodzenia, nie posługi-
wał się nigdy fala de Guiné (Saunders 1982: 101; Klave 1985: 125). 
Być może okazałoby się to dla niego zbyt bolesne. Czarnych niewol-
ników mówiących poprawną portugalszczyzną było niewielu. Na 
ich określenie używano odrębnego słowa – ladinhos (Saunders 1982: 
101). Podkreślano tym samym wyjątkowość sytuacji. Obok koloru 
skóry to właśnie język należał do stałych czynników wyróżniających 
osoby niewolników. Były one trwalsze niż prawny status niewolni-
czy, gdyż ten mógł być zniesiony przez wyzwolenie.

Wyzwolenie następowało w wyniku decyzji właściciela. W nie-
których przypadkach należało się ono niewolnikowi zgodnie z pra-
wem. Niewolnik-tłumacz, który w  trakcie wypraw do Afryki po-
zyskał dla swego właściciela czterech niewolników, powinien być 
wyzwolony. System ten opisał Ca da Mosto przy okazji relacji ze 
swych podróży w  1455 i  1456 r. (Ca da Mosto–Leporace: 77–78), 
a  najstarszy dokument wyzwolenia tłumacza spośród zebranych 
w PMA pochodzi z 1475 r. (PMA: vol. 1, nr 95; patrz też Tymowski 
2002: 54–55). W  1477 r. wolność odzyskał João Garrido, urodzo-
ny w  Gwinei czarny niewolnik mieszkańca Lagos, kupca Gonçalo 
Toscano. Tenże Garrido przyjął chrzest i wielokrotnie podróżował 
jako tłumacz do ziem Gwinei. Mógł wtedy znowu zostać „Maurem” 
i  żyć jak Maur (viiver como mouro), ale powracał zawsze do swe-
go pana i do Królestwa Portugalii. Był więc – jak głosi dokument – 
dobrym i  lojalnym sługą. Z  tych względów urzędnik królewski, 



235MNIEJSZOŚć WŚRÓD WIęKSZOŚCI

mocą królewskich praw, w imieniu João II, uznał owego niewolni-
ka „uwolnionym i wolnym […] mającym prawo mieszkać i praco-
wać w Królestwie jak każdy inny chrześcijanin portugalski” (PMA:  
vol. 1, nr 101; tenże dokument w Descobrimentos portugueses 1944: 
vol. 3, 173–174, nr 132, „Porem mandamos […] que ajam o dicto 
Johao garrido por forro e liure vijdo elle a estes Regnos e o leixem 
em elles morar trautar como qualquer outro cristão portuguees”).

Zasługi niewolnika w czasie wypraw do Afryki były jedną z naj-
ważniejszych podstaw jego wyzwolenia. W 1499 r. Manuel Szczęśliwy 
wyzwolił swoją niewolnicę Beatriz Gomez właśnie za zasługi, któ-
re oddała w czasie pobytu w zamku São Jorge da Mina (PMA: vol. 
2, nr 239). Z kolei w 1510 r. Manuel de Gois zwrócił się listownie 
do władcy z prośbą o zatwierdzenie wyzwolenia Fernão d’Avili, któ-
ry był wysłany do królestwa Beninu jako tłumacz działający u boku 
portugalskiego faktora. Tenże Avila pozostawał w Beninie przez trzy 
lata i pracował, przysparzając Portugalii wielu korzyści (PMA: vol. 5, 
nr 180).

Niekiedy władca wyzwalał niewolnika pod warunkiem udania 
się na służbę w Gwinei. Pierwszy znany nam dokument tego typu 
pochodzi z  1454 r., jest więc bardzo wczesny. Afonso V wyzwolił 
wtedy wspomnianą już niewolnicę Fatimę, Mauryjkę pochodzącą 
z Arzique (PMA: vol. 1, nr 11).

Jako powód wyzwolenia często podawano szczerą wiarę niewol-
nicy lub niewolnika. Przytaczaliśmy już w innym kontekście przy-
kład Pero Negro, który uciekł do Maroka, lecz potem powrócił, bo 
czuł się chrześcijaninem. Wyzwolenie tłumacza João Garrido było 
uzasadnione tyleż jego zasługami w  Gwinei, ile szczerością jego 
wiary. João II wyzwolił w 1492 r. niewolnicę Catarinę, przywiezio-
ną z  Gwinei przez kupca Bartolomea Marchionniego, gdy miała 
osiem lat, i  sprzedaną żydowskiemu kupcowi z Lizbony o  imieniu 
Guedelha Guoaliter. Po dwóch latach owa Catarina przyjęła chrzest 
w kościele św. Marii Magdaleny i służyła Marchionniemu jak oso-
ba wolna. Doszło nawet do procesu między dwoma kupcami. Król 
rozstrzygnął spór, uwalniając ją, a uzasadnieniem tego aktu była jej 
wiara (PMA: vol. 2, nr 46). Przebieg tego wydarzenia jest dowodem 
nastrojów i działań antysemickich w Portugalii końca XV w., czyli 
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w okresie wyganiania Żydów z królestwa, jeśli ci nie przeszli na wia-
rę chrześcijańską. Chociaż zakaz posiadania niewolników-chrześci-
jan przez żydów i muzułmanów istniał już wcześniej, prawo to za-
częto egzekwować dopiero w końcu stulecia (Saunders 1982: 62–63).

Wyzwolenia mogły być także wyrazem pobożności właścicie-
la i jego pragnienia dokonania czynu miłego Bogu. W rejestrze no-
tarialnym z Sewilli pod datą 13 lutego 1503 r. zostało odnotowane 
wyzwolenie przez zakonnika Lopego Mexię pewnej Cataliny, czar-
nej niewolnicy mającej czternaście lat „por memoria de la pasyon 
de nuestro Señor Jesu Christo” – i  jak dodano „e por servicios”. 
Tenże zakonnik, w  tym samym dniu, wyzwolił czternastoletniego 
Kanaryjczyka Pedra, pod warunkiem jednak, że przez pięć lat bę-
dzie służyć niejakiej Teresie Mexii, zapewne z tej samej rodziny, co 
wyzwalający. Było to więc wyzwolenie obwarowane dużym i długim 
zobowiązaniem. Osiem dni po tamtych aktach, 21 lutego 1503 r. ten 
sam dobroczyńca, określony ściślej jako „frey Lope Mexia, comen-
dador de la orden de Sancti Spiritus”, wyzwolił czarną, pochodzącą 
z Gwinei Catalinę, także czternastoletnią, ponieważ owa niewolnica 
„es cristiana como por los muytos, buenos y leales servicios que le ha 
fecho […]” (PMA: vol. 3, nr 181, 182 i 184). 

Inna niewolnica, także Catalina, mająca około czterdziestu lat, 
została wyzwolona w  1494 r., gdyż wedle właściciela: „służyła mi 
wiele lat […] i czyniła codziennie liczne, dobre i lojalne usługi […] 
ku mojemu zadowoleniu i mej wdzięczności” (PMA: vol. 1, nr 100). 
Podobne sformułowania znajdujemy w dokumencie z 1495 r. odnoś-
nie do służby czterdziestoletniej Eleny. W 1497 r. odnotowano wy-
zwolenie Cataliny, trzydziestoletniej niewolnicy „por servicios e por- 
que es christiana” (PMA: vol. 2, nr 119 i 168).

Czasem wzmianki o wiernej służbie mogą przykrywać rzeczy-
wistość bardziej skomplikowaną, nawet okrutną. W  1493 r. został 
wyzwolony Mahomed, czarny niewolnik mający około sześćdziesię-
ciu lat (PMA: vol. 2, nr 61). Zachowanie przez niego imienia mu-
zułmańskiego, a  więc i  wiary, w  tym wypadku nie przeszkodziło 
wyzwoleniu. Chwalono go za zasługi, lecz wyzwolenie w  tak za-
awansowanym wieku przypominało raczej porzucenie. Zdejmowało 
przecież z właściciela obowiązki i świadczenia należne niewolniko-
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wi. Inne przypadki wyzwolenia jako porzucenia starego lub chorego 
niewolnika przytacza Saunders (1982: 141).

Tak więc trzy główne powody wyzwolenia podawane w doku-
mentach to szczera wiara chrześcijańska niewolnicy lub niewolni-
ka, dobra służba i wyjątkowe zasługi. Można oczywiście przyjąć, że 
wzmianki tego typu wynikały z  przyjętego formularza. Lecz ten – 
jakkolwiek schematyczny – odzwierciedlał przecież intencje wy-
zwalających. Poza tym, w części dokumentów, są zawarte obszerne 
i pełne szczegółów opisy czynów i zasług niewolników. Czwarty po-
wód, przemilczany w tekstach, był związany z pozbywaniem się sta-
rego lub chorego człowieka. Możliwe było wyzwolenie pod warun-
kiem dalszej służby albo wykupienie się niewolnika. W 1504 r. Pedro 
Pinelo, kanonik kościoła sewilskiego, przekazał niejakiemu Diegowi 
Osoriowi swoje prawa względem niewolnicy Leonor i jej dwóch có-
rek – Luzii i Andrei. Leonor zobowiązała się w swoim i córek imie-
niu służyć kanonikowi, a także wypłacić mu sumę jedenastu tysięcy 
maravedi w zamian za wyzwolenie (PMA: vol. 3, nr 223). 

Wyjątkowy akt wyzwolenia pochodzi także z  Sewilli z  1501 r. 
Oto Elvira Rodriguez, czarna wolna mieszkanka miasta wpisała do 
ksiąg miejskich swój testament. Powierzała swą duszę Bogu i Matce 
Boskiej i pragnęła zostać pochowana w kościele św. Jana. Następnie 
stwierdziła, że uwalnia Juanę Rodriguez, swoją czarną niewolnicę, 
mającą dwadzieścia lat, „porque es christiana e por servicios que 
le ha fecho”. Ten fragment wpisu brzmiący wedle formularza został 
uzupełniony bardzo osobistym wyznaniem. Elvira uczyniła wyzwo-
loną Juanę swoją spadkobierczynią: „por servicios que le ha fecho  
e amor que le tyene” (PMA: vol. 3, nr 64).

W aktach wyzwolenia powtarza się fragment, zapewne wpisy-
wany wedle formularza, dotyczący swobody zamieszkiwania, podró-
żowania, podejmowania różnych zajęć – należnych wyzwolonemu. 
Najdobitniej wyrażono to w cytowanym już fragmencie dokumentu 
z 1477 r. – wyzwolony mógł żyć w Królestwie „jak każdy inny chrze-
ścijanin portugalski”. 

W 1490 r. João II wystawił dokument na rzecz Isabel Anes, wdo-
wy po Fernão Rebelo, czarnym mieszkańcu Lizbony. Król udzie-
lał jej przywilejów należnych wdowom po tych, którzy zasłużyli się 
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w  Gwinei. W  dokumencie użyto określenia „aas veuvas molheres 
de nossos vasallos” (PMA: vol. 2, 20). Ów Rebelo miał więc wszel-
kie prawa człowieka wolnego, określono go jako wasala królewskie-
go, pojął za żonę Portugalkę – wszystko to dowodzi jego integracji 
z miejscowym społeczeństwem.

O takiej interpretacji świadczą także umowy dotyczące zatrud-
nienia czarnych wyzwoleńców jako żołnierzy. W 1500 r. w Sewilli 
czarny Anton Mexia z  parafii św. Wawrzyńca służył w  charakte-
rze lanceiro, za wynagrodzeniem trzydziestu czterech maravedi 
dziennie. W tym samym roku również czarnoskóry Andrés Mexia, 
mieszkaniec Sewilli z  parafii św. Wincentego, zawarł umowę na 
służbę w charakterze kusznika (ballestero), za trzydzieści pięć ma-
ravedi dziennie (PMA: vol. 3, nr 8 i 14). Z kolei w 1501 r. czarny 
Juan López, mieszkaniec Sewilli z parafii św. Wincentego, i Esteban 
Marfin, pracownik (lavrador), zaciągnęli wspólnie pożyczkę dzie-
więciuset siedemdziesięciu maravedi u Pedra de Niebla, także miesz-
kańca Sewilli, z parafii Santa Maria (PMA: vol. 3, nr 62). Podobne 
i zapewne zgodne z formularzem wpisy określające osoby wolne, bez 
względu na kolor skóry – zawierały informację o mieście zamieszka-
nia (visinho de) oraz parafii (en la colacion de). Te fragmenty doku-
mentów są świadectwem integracji czarnych wyzwoleńców z miej-
ską społecznością Sewilli. 

Innym typem wpisów do ksiąg miejskich były pełnomocnic-
twa udzielane przez wolne, czarne osoby pochodzenia afrykańskie-
go wybranym przez siebie przedstawicielom (PMA: vol. 3, nr 111 – 
1495, nr 112 i 184). Powstaje pytanie, czy w Portugalii sytuacja była 
podobna do tej, jaką poświadczają dokumenty z  terenu Kastylii, 
a  przede wszystkim z  Sewilli. Może tego dowodzić wpis do ksiąg 
miejskich z 1502 r. Oto Bartolomé de Pinos, cieśla z Sewilli, upoważ-
nił czarnego mieszkańca Lizbony, marynarza João Gonçalvesa, do 
odebrania wszelkich sum i należności, które portugalscy właściciele 
oraz budowniczowie statków powinni wypłacić owemu cieśli za jego 
pracę na karawelach pływających do Gwinei (PMA: vol. 3, nr 177).

Dokumenty tu cytowane ukazują rozmaitość spraw i zajęć wol-
nych, czarnych mieszkańców Sewilli i Lizbony. Mieli oni prawo do 
występowania przed sądem i urzędami miejskimi, do zaciągania po-
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życzek, do reprezentowania innych osób lub do udzielania i przyj-
mowania pełnomocnictw. Znajdowali się wśród nich marynarze, 
żołnierze, pracownicy rolni, rzemieślnicy, tłumacze, którzy praco-
wali i mieszkali w Sewilli oraz w Lizbonie, podróżowali także jako 
część załóg karawel do Gwinei. Wszyscy oni byli – co dla ówcze-
snych stanowiło oczywistość – chrześcijanami. W  dokumentach 
określano ich imieniem, ewentualnie nazwiskiem, kolorem skóry, 
miastem, w którym osiedli, oraz parafią, do której należeli. W prze-
ciwieństwie natomiast do wpisów dotyczących niewolników ani razu 
nie podano miejsca pochodzenia w Afryce. Miejscem pochodzenia 
wolnych Murzynów było bowiem miasto, w którym mieszkali oraz 
pracowali i którego prawa ich obejmowały.

Sądząc po postępowaniu tych wolnych czarnych Portugalczyków 
lub Kastylijczyków, którzy udawali się do Gwinei i  wracali do 
Portugalii czy Kastylii, akceptowali oni swój los. Przyjęli religię, ję-
zyk (czy to w formie fala dos pretos, czy w czystej portugalszczyź-
nie), obyczaje, nauczyli się różnych umiejętności i zawodów, mogli 
zawierać małżeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że wyzwolenia doty-
czyły zdecydowanej mniejszości niewolników, a dokumenty nie po-
zwalają na zbadanie, czy i  jaką część obyczajów i kultury afrykań-
skiej owi ludzie zachowali. Tym bardziej dotyczy to większości, która 
do końca życia pozostawała w niewoli. Stopień ich asymilacji i ak-
ceptacji zasadniczej zmiany losu, a przede wszystkim samej niewoli, 
był, jak możemy przypuszczać, o  wiele mniejszy niż w  przypadku 
wyzwoleńców.

Istotną, obok niewoli, zmianą w  życiu Afrykanów przywiezio-
nych do Portugalii było pozbawienie ich rodziny i bliskości krewnych. 
Afrykanie musieli to odczuwać bardzo dotkliwie, gdyż ich kultu-
ra była nacechowana szczególną rolą więzi wielkorodzinnych i rodo-
wych. Ludzie w Afryce żyli w otoczeniu licznych bliskich sobie osób. 
W  Portugalii stawali się natomiast samotni. Młode kobiety rodziły 
wprawdzie dzieci, ale i one żyły w otoczeniu obcej rodziny właścicie-
la i w ciągłej obawie przed rozdzieleniem z potomstwem. O tym, ja-
kie znaczenie miało dla czarnych Afrykanów poszukiwanie osób sobie 
bliskich, dobitnie świadczy przytoczony testament Elviry Rodriguez, 
wyzwalającej swoją niewolnicę „por […] amor que le tyene”.
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Wymownym świadectwem skomplikowanej sytuacji psychicznej 
czarnych niewolnic/niewolników lub wyzwoleńców jest wspaniałe 
dzieło Albrechta Dürera, portret młodej, czarnej, dwudziestoletniej 
Katarzyny (il. 19). Była ona służącą João Brandão, wysłannika kró-
la Portugalii w Antwerpii. Dürer zobaczył ją i sportretował w 1521 r. 
Młoda kobieta została przedstawiona w  skromnym, ale dostatnim 
stroju, którego wymagała ranga jej właściciela. Można się domyślać, 
że nie odczuwała materialnego niedostatku. Ale artystę, a przez jego 
dzieło dzisiejszego widza, przyciąga przede wszystkim wyraz twa-
rzy Katarzyny. Maluje się na niej niezwykłe połączenie refleksji nad 
własnym losem, smutku, melancholii oraz poczucia samotności. 
Kobieta wygląda na wyłączoną na chwilę z  rzeczywistości, jej my-
śli zdają się krążyć wokół sytuacji dla niej nieosiągalnej (Massing 
1991: 115–119; Earle, Lowe, eds. 2005: 152–153). Przypominają się 
tu słowa Zurary, że każdy człowiek pragnie być wolny, oraz komen-
tarz historyka sztuki Paula Kaplana, że to dzieło Dürera zapiera dech 
w piersiach (Kaplan 2005: 154).

Tęsknota za ziemią rodzinną i  za bliskimi musiała słabnąć 
w miarę upływu lat i stopniowego pogodzenia się z losem. W więk-
szości przypadków asymilacja była nieunikniona. Jednakże wiele do 
myślenia daje fragment opisu Afryki Północno-Zachodniej autor-
stwa Valentima Fernandesa. Pisząc o  berberskich rybakach z  wy-
brzeża atlantyckiego, Azenegach, ich obyczajach i  ubóstwie, o  ich 
porywaniu przez Portugalczyków w latach 40. XV w., autor dodał: 

Znałem na przykład pewnego Azenega schwytanego w  dzieciństwie 
i wychowanego w Portugalii, w której żył jako chrześcijanin dwadzie-
ścia cztery lata. Potem uciekł i dotarł do swojej ziemi, gdzie żyje teraz – 
pozbawiony czegokolwiek, nagi, biedny jak inni, a nawet biedniejszy, 
bo nie umie nic robić. Żyje z jałmużny, którą dają mu inni [Azenego-
wie]. A przecież mógłby żyć lepiej, mieć dobre ubranie, ale nie pozwo-
liła mu na to jego natura.

[…] conheçi huum Azenegue que foy tornado em pequeno e criado  
e christão em Portugal 24 annos, e fugio e foy ter a sua terra e viue assi 
desnudo e desauenturado pobre e muyto mais que os outros, porque 
non sabe trabalhar e viue de esmolla dos outros onde bem podera viuer 
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melhor e ter booms vestidos, porem a naturaleza ho non leixou (Fer-
nandes 1938: 122; przeł. – M. T.).

Charakter kontaktów między kulturami zależy między innymi od li-
czebności kontaktujących się osób po każdej ze stron oraz od swo-
body lub przymusu utrzymywania kontaktu. W przypadku niewol-
ników był to przymus i brak alternatywy. W dużym stopniu dotyczy 
to także wyzwoleńców, chociaż mogli oni podjąć decyzję wyjazdu 
z Portugalii i  zerwać w  ten sposób istniejące więzy, co w praktyce 
okazywało się jednak bardzo trudne do przeprowadzenia. Kontakt 
kulturowy był nierównoważny ze względu na fakt, że Afrykanie sta-
nowili około jednego procenta ludności Portugalii. Ponadto kultura 
portugalska miała stosunkowo jednolity charakter, podczas gdy nie-
wolnicy afrykańscy należeli do różnych kultur i  grup językowych.

W źródłach portugalskich odzwierciedla się głębokie przekona-
nie o wyższości kultury chrześcijańskiej i o konieczności ochrzcze-
nia niewolników przywiezionych z Afryki oraz nakłonienia ich do 
akceptacji europejskiego stylu życia. Zebrany tu materiał świadczy, 
że cel ten został w  znacznym stopniu osiągnięty, przynajmniej je-
śli chodzi o  zewnętrzne przejawy asymilacji. Ten sposób postępo-
wania i myślenia charakteryzował także mieszkańców Sewilli i ob-
szarów Kastylii pozostających z  Portugalią w  ścisłych związkach 
handlowych. W tekstach nie ma natomiast bezpośrednich wzmia-
nek o odwrotnych skutkach kontaktu – to znaczy o przemianie kul-
tury portugalskiej. Prawdopodobnie do początku XVI w. więk-
szość Portugalczyków o tym nie myślała i zjawiska tego nie dostrzegała. 
Było ono znacznie słabsze niż asymilacja i  akulturacja czarnych 
Afrykanów. Wynikało to z  miejsca kontaktu (Europa), z  więk-
szej zamożności i  atrakcyjności cywilizacji chrześcijańskiej, dla 
Portugalczyków oczywistej. 

Życie w jednym państwie ze stosunkowo liczną grupą Afrykanów 
skupionych głównie w miastach było dla Portugalczyków praktyką 
dnia codziennego. Wiedziano o tych ludziach wiele. Do powszech-
nie używanych informacji należało miejsce w Afryce, z którego po-
chodził niewolnik. Ludzie potrafili rozróżnić czarnych Afrykanów 
właśnie wedle konkretnego miejsca. Pomimo chrztu w  niektó-
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rych przypadkach trwały imiona afrykańskie. Kontakty seksual-
ne, dobrowolne lub wymuszone, przyniosły pojawienie się grupy 
Mulatów. Język Afrykanów był uproszczoną formą portugalskiego. 
Jego używanie budziło śmiech i ironię, odzwierciedlaną w literatu-
rze. Stanowiło też, poza kolorem skóry i faktem niewoli, element na-
znaczający człowieka, wyznaczający mu niską pozycję w społeczeń-
stwie. Natomiast chrześcijaństwo pełniło rolę integrującą czarnych 
niewolników z resztą Portugalczyków.

Degredados, lançados, tangomaos –  
zesłańcy i zbiegowie portugalscy w Afryce Zachodniej

Wiadomości o  Portugalczykach osiadłych na stałe w  Afryce po-
jawiają się na przełomie XV i  XVI w. Valentim Fernandes, pisząc 
o rzece Casamansa i lokalnym władcy z ludu Mandingo, stwierdził:

W domu tego króla jest wielu chrześcijan portugalskich, przebywają-
cych tam na stałe; kupców, którzy handlują z tymi Murzynami.

Em casa deste rey ha muytos christãos portugueses estãtes mercadores 
q tractã cõ aquelles Negros (Fernandes 1951: 58).

We fragmencie dotyczącym osad targowych nad rzeką São Domin-
gos (później Cacheu) znajdujemy podobną wiadomość:

[…] mieszkańcy tego regionu zwą się Banhiins […], statki z Wysp Zie-
lonego Przylądka przybywają tam, aby handlować bawełną do szycia 
pań [francuskie pagnes – krótka szata zasłaniająca ciało od pasa do ko-
lan – M. T.], podobnie jak przybywają do regionu Casa Mansa. Miesz-
kają tam na stałe kupcy chrześcijańscy.

O pouo desta terra se chama Banhiins […] per aqui vem os nauios das 
ilhas do Cabo Verde pera fazer ho resgate do seu algodõ pera pãnos assi 
como em Casa Mansa e aqui estam christaõs mercadores estantes (Fer-
nandes 1951: 68).
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Według Fernandesa owi Portugalczycy nie byli czasowymi przy-
byszami, ale mieszkańcami obu regionów i pośrednikami handlowy-
mi między Europejczykami a Afrykanami. Istnienie tych osadników 
wydaje się już w czasach powstania tego dzieła zjawiskiem utrwa-
lonym, skoro ich stosunki z miejscowymi władcami i naczelnikami 
były uregulowane.

Ważnym informatorem Fernandesa, wymienionym w  tek-
ście, był pewien Alvaro Velho do Barreiro. Przekazał pisarzowi 
swoje świadectwo około 1507 r., po ośmiu latach pobytu w Afryce 
Zachodniej. Prawdopodobnie był on marynarzem lub żołnierzem 
uczestniczącym w  wyprawie Vasco da Gamy do Indii, który opu-
ścił ekspedycję z nieznanych powodów, wysiadł na ląd w okolicach 
wysp Bijagos (Bissagos) i owe osiem lat spędził w różnych miejscach 
na wybrzeżu gwinejskim od Gambii po Sierra Leone, gdzie zajmo-
wał się handlem. Po powrocie do Portugalii okazał się informatorem 
bardzo kompetentnym – jako jeden z takich osadników (Fernandes 
1951: 85, 103, 175–176, przyp. 197). Pierwszy dokument dotyczą-
cy próby ucieczki do Afryki pochodzi z połowy XV w., a liczniejsze 
wiadomości o indywidualnych losach portugalskich zbiegów osiada-
jących w Afryce pochodzą z końca XV i z początku XVI w. Omówię 
je w dalszej części tego rozdziału. 

Innym wczesnym potwierdzeniem pobytów grup Portugalczyków 
w Afryce jest dokument z 17 grudnia 1514 r. Zgodnie z nim pewien 
Gonçalo Lopes dokonał finansowego rozliczenia swojej działalno-
ści po spędzeniu trzech lat w służbie króla w Gwinei. Wśród sum 
przez niego rozliczanych było trzydzieści jeden tysięcy trzysta re-
ali od pewnych ludzi, którzy „udali się do Sierra Leone i żyli wśród 
Murzynów” (Blake 1967: nr 31, s. 115–116; dokument z archiwum 
Torre do Tombo, dysponuję jedynie wydaniem Blake’a w języku an-
gielskim). Prawdopodobnie ich pobyt w Sierra Leone nie był jesz-
cze stały i nieodwracalny, był jednak długotrwały. Pierwsi, czasowi 
osadnicy portugalscy w Afryce nie zrywali swej zależności od wła-
dzy królewskiej. Osiadali w miejscach, do których najczęściej przy-
bywały statki, i zajmowali się pośrednictwem, a po kilku latach wra-
cali. Już w 1480 r. Delafosse wspominał o „dużym porcie” w Sierra 
Leone (Delafosse–Escudier: 38; Hair 1987: 171–172, przyp. 3–4). 
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Inni zamieszkiwali w osadach afrykańskich nad rzekami, w sąsiedz-
twie targów. O adaptowaniu się Portugalczyków do warunków han-
dlu w Afryce, od Gwinei po Angolę, pisała Eugenia Herbert (1974). 

Księga pokładowa statku Santiago dotycząca podróży handlowej 
w 1526 r. poświadcza działanie portugalskich osadników w dwóch 
regionach, w których załoga prowadziła handel. Był to obszar wzdłuż 
znanej nam już rzeki São Domingos oraz Sierra Leone. Na obu ob-
szarach żyli „ludzie biali” (homens brancos) wymienieni w księdze 
pokładowej z imienia i nazwiska. Nabywano od nich niewolników, 
kość słoniową, ryż, a w Sierra Leone także afrykańskie żelazo, któ-
re wywożono do São Domingos (Mota 1969: 568–569, 571–573 lu-
dzie biali, 541, 568–569 towary w Sierra Leone, 542, 571–573 towary 
w São Domingos, 557 handel żelazem; Brooks 1993: 53).

Jak świadczą powyższe źródła, poza Portugalczykami przybywa-
jącymi do Afryki Zachodniej w celach handlowych na krótki okres 
wyprawy statkiem – działali inni, osiadli na wybrzeżach Gwinei na 
długie lata lub na stałe, pełniący rolę pośredników.

Chociaż początki zbiegostwa dadzą się cofnąć nawet do poło-
wy XV w., stało się ono zjawiskiem odczuwalnym od przełomu XV 
i XVI stulecia. Nie wiemy z całą pewnością, dlaczego niektórzy lu-
dzie decydowali się na tak daleko idącą zmianę swojego życia. Jak 
zdobywali zgodę na swój pobyt u lokalnych władców i naczelników 
lub zgodę wioskowych społeczności acefalicznych? Możemy jednak 
wskazać kilka ogólnych przyczyn interesującego nas zjawiska.

Już w trakcie najwcześniejszych wypraw portugalskich interesy 
i postawy uczestników były bardzo różne. Dowódcy wypraw i ryce-
rze pragnęli sławy, zaszczytów i łupów. Kupcy – zysków handlowych. 
Zwykli członkowie załóg nie mogli liczyć na chwałę, a w niewielkim 
tylko stopniu oczekiwali korzyści. Dlatego niejednokrotnie dążyli 
oni do skrócenia wyprawy i powrotu do Portugalii. Najbardziej wy-
mownym przykładem takiej rozbieżności interesów była presja, któ-
rą załoga karaweli wywarła na Ca da Mosto, zmuszając go do wcze-
śniejszego zawrócenia z pierwszej wyprawy (Ca da Mosto–Leporace: 
91). Na karawelach utrzymywano oczywiście dyscyplinę i  otwarte 
sprzeciwianie się kapitanowi było bardzo ryzykowne, a więc stosun-
kowo rzadkie. Istniały inne, pośrednie formy sprzeciwu oraz uciecz-



245MNIEJSZOŚć WŚRÓD WIęKSZOŚCI

ki z karawel. Te ostatnie nie były możliwe w najwcześniejszym okre-
sie wypraw. Trwały walki, panowała wrogość obu stron i uciekinier 
ryzykowałby natychmiastową śmiercią. Natomiast od czasu nawią-
zania z  Afrykanami pokojowych kontaktów handlowych sytuacja 
uległa zmianie i ucieczki stały się możliwe. 

Źródła portugalskie wymieniają kilka kategorii ludzi, spośród 
których mogli rekrutować się uciekinierzy i  osadnicy. Byli to po 
pierwsze zesłańcy, zwani degredados. Kara zesłania do Afryki ucho-
dziła za dotkliwą. Niekiedy wymierzano ją zamiast kary śmierci 
(PMA: vol. 2, nr 22, z 12 maja 1490 r. – Jan II zamienia Gomesowi 
Airesowi karę śmierci na dożywotnie wygnanie na São Tomé). 
W dokumentach portugalskich zesłania do Afryki pojawiają się, gdy 
tylko powstało tam miejsce po temu dogodne, kontrolowane przez 
urzędników królewskich. W  latach 70. najliczniejsze były zesła-
nia na Wyspy Zielonego Przylądka. Zostały one odkryte w połowie  
lat 50. (Mota 1947; 1972: 173–174, 180; Leite 1958: 281–285). 
Dyskusję dotyczącą przypisywania odkrycia Wysp Zielonego 
Przylądka Ca da Mosto lub Diogowi Gomesowi omawia Raymond 
Mauny (w: Gomes 1959: 67–71, nota 81; Leitão 1961: 12 i  nn.). 
Podstawową pracą dotyczącą historii tych wysp jest dzieło, któ-
re zredagowali Luís Albuquerque i  Maria Emilia Madeira Santos 
(Albuquerque, Santos 1991; Santos 1995–2002; patrz też Andrade 
1995). W  1466 r. Afonso V nadał mieszkańcom Santiago przywi-
lej wolnego handlu na wybrzeżach Gwinei – aż po Sierra Leone. 
Wykluczył tylko zabroniony handel bronią, żelazem i sprzętem okrę-
towym (PMA: vol. 1, nr 58 z 12 czerwca 1466 r.; Gavetas 1960: 28–
–32; Brásio 1958: 431–435; patrz też Boulègue 1987: 113). W latach 70. 
XV w. na wyspie działała osada licząca kilkuset mieszkańców (MMA 
1963: 76 i nn.; Mota 1978: 7; Horta 2000: 100–102; Torrão 1991). 
W  1472 r. król Afonso V ponowił (z  pewnymi ograniczeniami) 
przywilej handlu z kontynentem od Arguim do Sierra Leone (MMA 
1958: 446–450; oraz PMA: vol. 1, nr 71 z 8 lutego 1472 r.). Wyspy 
stały się ważnym ośrodkiem handlu. 

Zesłania na wyspę Santiago są poświadczone w zbiorze doku-
mentów Portugaliae Monumenta Africana, począwszy od 1472 r. 
(PMA: vol. 1, nr 76 z 6 sierpnia 1472 r, nr 77 z 14 października 1472 r., 
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nr 97 z  27 stycznia 1476 r., nr 98 z  14 marca 1476 r. – akty łaski 
królewskiej Afonso V dla degredados zesłanych na Wyspy Cabo 
Verde; także PMA: vol. 2, nr 13 – 1490, nr 41 – 1491; vol. 3, nr 102 – 
1501). Jednakże odkrycie po 1471 r. bezludnej wyspy nazwanej São 
Tomé zmieniło po niedługim czasie główny cel zesłań. Następowało 
to stopniowo, po 1485 r., gdy podjęto starania o zasiedlenie wyspy 
i  zorganizowanie tam plantacji trzciny cukrowej oraz wyrobu cu-
kru. Siłę roboczą stanowili na São Tomé niewolnicy afrykańscy. 
Zarządzanie należało do urzędników królewskich, a nadzór planta-
cji do zwykłych Portugalczyków. Ciężki klimat i duża śmiertelność 
wśród Europejczyków powodowały stałe zapotrzebowanie na por-
tugalskich osadników. W pewnej części byli to degredados. Pierwsze 
zesłania w zbiorze dokumentów PMA pojawiają się w 1488 r. (PMA: 
vol. 1, nr 212 z 10 czerwca 1488 r. – akt łaski João II dla zesłańca 
na São Tomé; także PMA: vol. 2, nr 22, 28, 30 – 1490, nr 51 – 1492,  
nr 127, 128, 130 – 1496, nr 195 – 1497, nr 249 – 1499; vol. 3, nr 7 – 
1500, nr 59, 61, 81, 86 – 1501; vol. 5, nr 10 – 1505).

Mieszkańcy wyspy São Tomé utrzymywali stały kontakt handlo-
wy zarówno z Portugalią, jak i z wybrzeżem Afryki od Konga przez 
Benin, Mina, Sierra Leone, ujścia i dorzecza São Domingos, Gambii, 
Senegalu (Małowist 1969a: 232–234, 398 i  nn., 461 i  nn.; 1969b; 
Vogt 1973). Ucieczki z wyspy były więc możliwe.

Ludzi zsyłano także do zamku São Jorge da Mina, wybudowane-
go w 1482 r. Trafiali tam nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, choć 
te ostatnie bardzo nielicznie.

O degredados w Afryce Zachodniej informują poza dokumenta-
mi źródła opisowe. Wedle kronik Garcii de Resendego i Ruiego de 
Piny oraz opisu Valentima Fernandesa João II przekazał w 1493 r. 
zarządzanie wyspą São Tomé kolejnemu kapitanowi – Alvaro de 
Caminha. Wraz z nim na wyspę udała się dobrowolnie pewna licz-
ba rzemieślników. Ponadto król zesłał tam dwa tysiące żydowskich 
dzieci. Wiele z nich zmarło wskutek strasznego klimatu. W czasie, 
gdy swój tekst pisał Fernandes (1506–1510), przy życiu pozostawa-
ło jeszcze prawie sześciuset Żydów, wtedy już młodych kobiet i męż-
czyzn. Kapitan żenił ich między sobą, ale kobiety z trudem zachodzi-
ły w ciążę z białymi małżonkami. Natomiast małżeństwa mieszane 
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były płodne (Fernandes 1951: 118; Mauny 1949; Małowist 1969a: 401 
i nn.). Avelino Teixeira da Mota, opisując zróżnicowanie ludności São 
Tomé, nazwał wyspę „a  true human laboratory” (Mota 1978: 11).

Także na innych obszarach wybrzeża afrykańskiego część de-
gredados stanowili Żydzi oraz tak zwani nowi chrześcijanie (cristãos 
novos), czyli Marani (Boulègue 1987: 117; Thornton 1998: 60–61; 
Mark, Horta 2011). Część degredados z Wysp Zielonego Przylądka, 
może również z  São Tomé i  Mina, uciekała spod władzy kapita-
nów reprezentujących władzę królewską i osiedlała się, jak to okre-
ślają teksty źródłowe, „wśród Murzynów” (com os Negros). Nie była 
to decyzja łatwa. Mogli tego dokonać tylko ci, którzy przeżyli okres 
aklimatyzacji i w trakcie dłuższego pobytu poznali zasady kontak-
tów z Afrykanami oraz sposoby prowadzenia handlu. Dopiero pod 
tym warunkiem mogli próbować działań na własną rękę. Ponieważ 
Wyspy Zielonego Przylądka i wyspę São Tomé łączyły z lądem nie-
ustanne podróże karawel, było możliwe ukrycie się na statku lub 
przekupienie załogi i dostanie się na ląd. Ucieczki takie, organizo-
wane w tajemnicy, znajdują tylko pośrednie poświadczenie w źró-
dłach. W 1496 r. król ułaskawił pewnego degredado Afonso Salvada, 
zesłanego na São Tomé, który doniósł o spisku i planowanym buncie 
innych degredados (PMA: vol. 2, nr 127 z 12 stycznia 1496 r.). Bunt 
stłumiono dzięki temu w zarodku. Nie ulega przy tym wątpliwości, 
że po planowanym zabiciu kapitana buntownicy nie mogli czekać na 
wyspie na reakcje władz portugalskich. Zamierzali zapewne zawład-
nąć statkiem i uciec na ląd.

Osadnicy portugalscy w  Afryce żyjący poza placówkami kró-
lewskimi rekrutowali się również spośród wolnych uciekinierów 
ze statków. Poziom życia załóg był niski, a zagrożenia bardzo duże. 
Pewną szansę dawał zwykłym marynarzom oraz ich pomocnikom 
drobny, okazjonalny handel prowadzony na własną rękę. Caramansa 
w rozmowie z Diogiem de Azambuja w 1482 r. mówił, jak pamięta-
my, o obdartych Portugalczykach, którzy cieszyli się z czegokolwiek, 
co im zaoferowano. Z czasem taki drobny handel mógł dawać syste-
matyczne korzyści. Jednocześnie ludzie go uprawiający nabywali do-
świadczenia. W księdze celnej z 1504–1505 r. znajdujemy informa-
cje o zwykłych marynarzach, a nawet o ich pomocnikach zwanych 
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grumetes (czyli chłopcach okrętowych lub ludziach pochodzenia 
afrykańskiego i Mulatach w służbie portugalskiej) przywożących do 
Lizbony rzeźbione łyżki z kości słoniowej.

Po zgromadzeniu niewielkich środków oraz nabyciu doświad-
czenia ludzie ci mogli próbować ucieczki, aby rozpocząć działal-
ność samodzielną, nieobciążoną opłatami i  cłami na rzecz skarbu 
królewskiego. Jeśli zamierzali prowadzić handel towarami zakaza-
nymi, bronią i  żelazem, mogli liczyć na większe zyski, ale musieli 
wtedy działać poza kontrolą władz portugalskich i  ryzykowali ży-
cie w razie schwytania (Gomes 1959: 53, 55; Blake 1967: 203; PMA: 
vol. 1, nr 15, 16, 20, 80, 115, 129; PMA: vol. 2, nr 55; Mark, Horta 
2011: 107–108; Tymowski 2011a: 433–434). Uciekinierzy wywodzili 
się zarówno spośród mieszkańców Portugalii, jak i wolnych miesz-
kańców Wysp Zielonego Przylądka. John Blake ocenia ogólnie, że 
byli to ludzie biedni, szukający polepszenia swego losu (Blake 1967: 
28; Brooks 1993: 124). 

Ucieczki ze statków do Afryki zaczęły się wcześnie, niedługo po 
ustaniu walk i nawiązaniu kontaktów handlowych. W 1456 r. Afonso V 
ułaskawił marynarza Ruiego Laurenço Rexię, mieszkańca Lagos 
uwięzionego za jakieś przestępstwo, który uciekł z więzienia i pró-
bował zbiec na karaweli płynącej do Gwinei, został jednak złapany 
i postawiony przed sądem (PMA: vol. 1, nr 21 z 22 czerwca 1456 r.). 
Pojawia się tu jeszcze jeden motyw ucieczek do Afryki – próba unik-
nięcia kary za przestępstwo. W 1463 r. pewien Gonçalo Grumete (co 
może być nazwiskiem lub określeniem Afrykanina pełniącego na 
statku funkcję pomocniczą) uciekł na Wyspy Zielonego Przylądka 
z  karaweli wracającej z  Gwinei. Afonso V przekazał Soeirowi da 
Costa, dworzaninowi Infanta Pedra, skonfiskowane dobra tego zbie-
ga (PMA: vol. 1, nr 50 z 10 grudnia 1463 r.). O ucieczce do Gwinei 
informuje także dokument z 1484 r. Jest to akt łaski João II dla zbie-
gów z  więzienia, którzy uciekli do Gwinei (PMA: vol. 1, nr 153  
z 29 czerwca 1484 r.).

Zbiegami nie musieli być tylko biedacy, przestępcy lub więź-
niowie, którzy uciekli z  miejsca zatrzymania. Mogli to być rów-
nież ludzie próbujący zmienić swoje życie, ryzykanci i awanturnicy. 
Pragnienie silnych i niezwykłych przeżyć, oczekiwanie na duże zyski 
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mogły pociągać ludzi wolnych, nad którymi nie ciążyła żadna groź-
ba ani nędza. Był nim zapewne Alvaro Velho do Barreiro, przyszły in-
formator Fernandesa. Być może należał do nich również Guilherme, 
poborca podatków i ceł (requeredor) z Madery, wymieniony w doku-
mencie z 1500 r. (PMA: vol. 3, nr 45 z 30 sierpnia 1500 r.).

Zbiegowie zrywali w sposób gwałtowny ze swoim dotychczaso-
wym życiem. Uwalniali się od zależności wobec władz. Istniały tak-
że przypadki stopniowej zmiany charakteru pobytu w Afryce. Pobyt 
oficjalny wydłużał się, wreszcie następowała zmiana miejsca osiedle-
nia i rozluźnienie zależności od reprezentantów władzy królewskiej. 
Jedni zrywali w końcu definitywnie tę zależność, inni powracali pod 
władzę królewską. Alvaro Velho do Barreiro wrócił po ośmiu latach 
pobytu w Afryce.

Ucieczki stawały się częste i bardziej liczne w miarę intensyfi-
kacji kontaktów handlowych. Znana nam księga pokładowa statku 
Santiago świadczy, że w czasie jednej tylko podróży w 1526 r. zbie-
gło nad rzekę São Domingos dwóch marynarzy. Odnotowano ten 
fakt, ale bez wyraźnego zdziwienia, ucieczki nie traktowano jako 
niezwykłości – musiała ona nawet być zjawiskiem zwyczajnym. 
Kapitan statku systematycznie handlował z  Portugalczykami osia-
dłymi na stałe w  Sierra Leone i  nad São Domingos, nie zważając 
na ich nielegalny status (Mota 1969: 574 – ucieczka dwóch mary-
narzy, 568–569, 571–573 – handel z białymi osadnikami w Afryce). 
Przypomnijmy, że Santiago był statkiem królewskim. Choć poza 
przypadkowymi informacjami brakuje danych liczbowych – rezultat 
ucieczek jest nam znany. Było nim utrwalenie się osadnictwa zbie-
głych Portugalczyków w  Afryce Zachodniej. Szczególnie na tere-
nach wzdłuż Senegalu i Gambii oraz nad rzekami Casamansa, São 
Domingos (Cacheu), Rio Grande (Geba) oraz na wybrzeżu Sierra 
Leone. Literatura dotycząca tych zbiegów zwanych lançados jest ob-
fita (Boxer 1961: 115–117; 1963: 9–11, 52; 1969: 31, 32, 388, 391; 
Małowist 1969a: 309–310, 366, 381, 533–538, 549–550; Silva 1970; 
Rodney 1970: 74–94, 202–204; Curtin 1975: 95–100; Mota 1976; 
1978; 7–8; Brooks 1993: passim, szczególnie 188–196; Boulègue 
1989; Newitt 1992; Gadecki 2014a; 2014b).
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O  rosnących rozmiarach zbiegostwa i  osadnictwa lançados 
świadczy dążenie władców Portugalii do ograniczenia zjawiska przez 
zakazy i wysokie kary. Manuel Szczęśliwy konfiskował mienie zbie-
gów, jeśli takie pozostawili. Dokumenty konfiskat pojawiają się już 
na przełomie XV i XVI w. Dokument z 13 sierpnia 1500 r. jest aktem 
darowizny dla kupca João de Castro, któremu Manuel Szczęśliwy 
przekazał skonfiskowane dobra szlachcica Gonçalo de Paivy. Ten 
zaś rok wcześniej wyposażył karawelę i udał się w podróż na Wyspy 
Zielonego Przylądka i do Gwinei. Handlował żelazem z Murzynami 
z Sierra Leone i w ziemi Mandingów wbrew zakazom królewskim. 
Paiva został uznany za zbiega, chociaż sam termin lançado w doku-
mencie jeszcze nie pada, ale mowa o tym, że ów człowiek „handlo-
wał u Murzynów, udając się tam wbrew naszym zakazom i rozpo-
rządzeniom” (PMA: vol. 3, dok. z 13 sierpnia 1500 r., „resgatou aos 
Negros imdo em ello comtra nostra defesa e ordenaçam”). 

Z  kolei w  dokumencie z  30 sierpnia 1500 r. dotyczącym 
Guilherme (PMA: vol. 3, nr 82) oraz innym z 18 maja 1505 r. (PMA: 
vol. 5, nr 13) pojawia się sformułowanie se lançar, czyli „zbiec”, a na-
wet „rzucić się”. W drugim z tych dokumentów król przekazał swe-
mu dworzaninowi trzydzieści alquires zboża z młyna będącego po-
przednio własnością Dioga Pereiry. Ten ostatni stracił młyn, gdyż

zbiegł do Sierra, tam osiadł wśród Murzynów, gdzie przebywał już od 
trzech lat, zajmując się handlem, pomimo naszego zakazu.

[…] se lançara na Serra com os negros honde andava rresgatando ha 
bem tres annos contra nossa defesa.

Alquire to miara powierzchni ziemi stosowana w Portugalii i Brazy-
lii, wynosząca od 2,42 do 9,69 hektara. Jednakże w Portugalii w koń-
cu średniowiecza to także miara objętości zboża wahająca się w za-
leżności od czasu i regionu od trzynastu do dwudziestu dwóch litrów. 
W cytowanym dokumencie mówi się wyraźnie o alquires zboża.

Na mocy dokumentu z  5 stycznia 1508 r. Manuel Szczęśliwy 
przekazał szpitalowi Todos os Santos w  Lizbonie wszystkie dobra 
chrześcijan, którzy zbiegli z  wyspy Santiago w  archipelagu Wysp 
Zielonego Przylądka do Sierra Leone. W  dokumencie użyto po-
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dobnych sformułowań dotyczących ludzi, którzy „zbiegli do Gwinei 
i osiedli wśród Murzynów” (PMA: vol. 5, nr 92 z 5 stycznia 1508 r., 
„homeens que se lamçam em Guine com os negros”). W  skróco-
nej wersji tego dokumentu wydanej przez Marię da Graça Garcia 
Nolasco da Silvę konfiskata dotyczy „całego majątku tych chrześci-
jan, którzy udają się (jako) lançados do Sierra Leone” (Silva 1970: 
519–520, „Todas as fazenda da quellas pessoas christãos que andão 
lançados na Serra Lioa”).

Akt łaski królewskiej z 14 listopada 1508 r. przekazywał jedne-
mu z dworzan (giermkowi – escudeiro) dobra niejakiego

Antonio Correa, mieszkańca miasta Tavilla, który z królestwa udał się 
do Sierra Leone i  tam zbiegł pomiędzy Murzynów, i  przebywał tam 
przez parę lat, handlując, tam także umarł, […] i który za to, że zbiegł 
w ten sposób pośród Murzynów, stracił cały swój majątek.

Antonio Correa morador que foy em esta nossa villa de Tavilla se fora 
destes nossos regnos a Serra Leoa e la se lamçara com os negros e am-
dara certos annos tractamdo e resgatamdo ate que se la finou […] e que 
porquanto elle por bem de se asi lamçar com os negros perdia toda sua 
fazemda (PMA: vol. 5, nr 120 z 14 listopada 1508 r.).

Ani młynarz Diogo Pereira, ani ów Antonio Correa czy poborca 
Guilherme nie byli ludźmi biednymi i motywu ich ucieczek nie sta-
nowiła nędza.

Wedle narracji innego dokumentu wystawionego 25 września 
1509 r. w  Sierra Leone przebywali „liczni ludzie biali, którzy tam 
zmarli” („muitos homens brancos, que ja são falecidos”), a ich dobra 
po śmierci powinny przypadać skarbowi królewskiemu. Król posta-
nowił w drodze wyjątku przekazać połowę takich majątków dwóm 
osadnikom żyjącym oficjalnie w Sierra Leone, druga połowa miała 
przypadać szpitalowi Wszystkich Świętych w Lizbonie (PMA: vol. 5, 
nr 167). Tak więc w pierwszej dekadzie XVI w. król przede wszyst-
kim konfiskował dobra swych poddanych, którzy osiedli w  Sierra 
Leone – albo jeszcze za ich życia, albo pośmiertnie. 

Zakaz osiedlania się w  Afryce król ponowił w  dokumencie  
z 28 czerwca 1514 r. Groził w nim konfiskatą statków, które trans-
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portowały uciekinierów (MMA 1963: 89; Rodney 1970: 75). Ponadto 
w 1517 r. wprowadził ograniczenia w swobodnym dotychczas han-
dlu kupców z Wysp Zielonego Przylądka z Gwineą (MMA 1963: 143; 
Blake 1967: 29, 124–125). Rok później władca posunął się jeszcze 
dalej, wydając rozporządzenie (alvará) z 15 marca 1518 r., w którym 
oskarżył zbiegów oraz mieszkańców wyspy Santiago o obniżanie do-
chodów korony. Manuel Szczęśliwy przyzwalał władcom afrykań-
skim na zabijanie zbiegów i zabieranie ich dóbr. Gdyby jednak zbieg 
wrócił dobrowolnie, konfiskowano by mu tylko połowę majątku – 
jak poprzednio na rzecz szpitala (MMA 1963: 149; Boulègue 1987: 
118). W następnym roku te restrykcyjne przepisy i kary zostały po-
nowione (MMA 1963: 163; Boulègue 1987: 118).

Wydawanie kolejnych rozporządzeń i  mnożenie kar świad-
czy o pewnej bezsilności władcy Portugalii w przeciwstawianiu się 
zjawisku zbiegostwa. Prawa te były trudne do wprowadzenia, gdyż 
władza królewskich urzędników nie rozciągała się na tereny leżące 
w Afryce, kontrolowane przez miejscowych władców i naczelników. 
Ci zaś sprzyjali osiadaniu zbiegów na swoich terenach. Co więcej, 
uciekinierzy byli przydatni jako pośrednicy nie tylko Afrykanom, 
ale także kupcom portugalskim. Nawet kapitan i załoga królewskie-
go statku Santiago handlowali z „ludźmi białymi” osiadłymi w Sierra 
Leone i nad São Domingos. Znano ich z imienia i nazwiska, ale na-
wet nie próbowano schwytać ani tym bardziej karać.

W  cytowanych wyżej dokumentach pisano, że zbieg taki „se 
lamçam (lançam) em Guine com os negros”. A więc lançados to lu-
dzie, którzy „zbiegli w  głąb Gwinei, aby żyć wśród Murzynów”. 
Termin ten w początku XVI w. był już powszechnie używany, co tak-
że dowodzi intensywności zbiegostwa.

W XVI w. zaczęto stosować również drugie pojęcie: tangomaos 
(pisane również tango-maos). Etymologia tego słowa jest mniej jasna 
niż lançados i budzi spory. Być może wywodziło się ono od nazwy 
jednego z sekretnych stowarzyszeń ludu Temne/Sapi, zamieszkują-
cego Sierra Leone i ziemie sąsiednie. Stowarzyszenie to zwane Simo 
kontrolowało tradycyjny handel orzechami kola. Lançados zajmują-
cy się również handlem kola, choć głównie pośrednictwem między 
Afrykanami i  Portugalczykami, zostali wedle tak przyjętej etymo-
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logii dokooptowani do tego stowarzyszenia. Przekształcona nazwa 
stała się portugalskim słowem tangomaos, określającym lançado – 
renegata, który zerwał nie tylko z  podległością królowi, ale także 
z  europejskimi obyczajami i  religią chrześcijańską (Hair 1967: 49, 
54; Brooks 1987: 286; Gadecki 2014a). Inne wyjaśnienia wiążą por-
tugalskie określenie renegatów z afrykańskim słowem tangomas, od-
notowanym przez Fernandesa i  określającym klan kapłański u  lu-
dów Sierra Leone (Fernandes 1951: 102, przyp. 196). Zbieżność 
brzmienia może być jednak przypadkowa.

Wedle Malyna Newitta lançados to Portugalczycy żyjący wśród 
Murzynów, a  tangomaos to ci z nich, którzy założyli w Afryce ro-
dziny (Newitt 2010: 232–233; Brooks 1993: 191). Paul Hair również 
podkreśla wrośnięcie tangomaos w społeczności afrykańskie.

W dokumentach z początku XVI w. stosowano już termin lan- 
çados, ale tangomaos tylko sporadycznie. W  zestawie dokumen-
tów obejmującym lata 1508–1668 dołączonym do artykułu Marii 
Nolasco da Silvy tangomaos pojawia się w 1521 r. (Silva 1970: 526–
–527, dok. nr 8 z 17 lutego 1521 r.). Można więc przyjąć, że powstał 
on i upowszechnił się później niż lançados, w wyniku ewolucji zja-
wiska zbiegostwa i włączania się zbiegów w życie społeczności afry-
kańskich. W praktyce, w drugiej połowie XVI i w XVII w. w wielu 
tekstach terminy lançados i  tangomaos stosowano wymiennie, nie 
podkreślając między nimi różnicy.

Obszerne opisy tangomaos i  ich sposobu życia pojawiły się 
w okresie wykraczającym poza nasze zainteresowania, czyli właśnie 
w drugiej połowie XVI i w XVII w. Ale sytuacja w XVII stuleciu jest 
dla nas wskazówką kierunku, w którym ewoluowała sytuacja i kul-
tura zbiegów oraz ich potomstwa.

André Alvares Almada pochodzący z Wysp Zielonego Przylądka 
w  czasie swojej handlowej podróży nad rzekę Cacheu (czyli São 
Domingos) około 1570 r. zetknął się z obyczajami miejscowych po-
średników. Potwierdzali oni transakcje handlowe afrykańskimi ce-
remoniałami i składaniem ofiar z kur i psów (Almada 1984: 21–32, 
o handlu nad Cacheu – rozdział 9, 76–95, ceremonie i czary – 89; 
patrz też Brooks 1993: 227).
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O rozluźnieniu lub całkowitym zerwaniu przez tangomaos z chrze-
ścijaństwem świadczą liczne raporty i listy jezuitów. Baltasar Barreira, 
który przebywał w Sierra Leone od 1605 do 1609 r., zwrócił uwa-
gę na to, że tamtejsi Portugalczycy żyją bez jakiegokolwiek związku 
z Kościołem, nawet „nie wspominają o Bogu” (Barreira 1972).

Wedle raportów jezuickich z początku XVII w.:

Tangosmaus to ci, którzy zbiegli (lançados) pomiędzy czarnych i którzy 
podróżują w interiorze, aby prowadzić swój handel. Jest to rodzaj lu-
dzi, którzy są wprawdzie Portugalczykami z rasy i urodzenia oraz przy-
jęcia chrztu, ale obecnie żyją, jakby nie byli ani Portugalczykami, ani 
chrześcijanami. Wielu z nich chodzi nago. Chcąc asymilować się i na-
turalizować w otoczeniu pogańskim, w którym żyją, nacinają swoje cia-
ło ostrym żelazem, kalecząc je do krwi i robiąc sobie różne znaki; po 
nasyceniu ran sokiem z pewnych traw, uzyskują znaki, jak krokodyle, 
węże lub cokolwiek zechcą; i tak oznaczeni (owi tangomaos) wędrują 
po całym obszarze Gwinei, handlując niewolnikami, kupując ich w ja-
kikolwiek sposób zdołają, dobry lub zły, bez względu na moralność – 
czyli niezależnie od tego, czy niewolnicy ci byli wzięci w niewolę słusz-
nie lub w inny sposób. Zapomnieli o Bogu i własnym zbawieniu, jakby 
stali się Murzynami i miejscowymi poganami. Prowadzą bowiem takie 
życie od dwudziestu i trzydziestu lat, bez spowiedzi i bez zastanowie-
nia się nad jakimkolwiek innym życiem i jakimkolwiek innym światem 
niż ten obecny (do pracy Hair 1989 nie dotarłem; tekst cytuję za Boxer 
1961: 115; oraz Brooks 1993: 191).

Tak więc w trakcie XVI stulecia następował proces akulturacji lança-
dos i tangomaos oraz ich potomstwa, a także stopniowe włączanie się 
w społeczności afrykańskie, w których żyli.

Autorzy tekstów z  drugiej połowy XVI i  z  XVII w., szczegól-
nie jezuici, krytykując tangomaos, kładli nacisk na ich odstępstwa 
od wiary, a co najmniej na brak kontaktu z kapłanami. Pisali o ich 
nagości, przyjmowaniu miejscowych praktyk magicznych i ceremo-
niałów, skaryfikacjach nawiązujących zapewne do związku z  kon-
kretnym klanem lub tajnym stowarzyszeniem. Dowiadujemy się po-
nadto, że tangomaos nosili amulety i poddawali się obrzezaniu. Te 
krytyczne teksty nie informują natomiast o drugiej stronie kultury 
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tangomaos – o znajomości języka, obyczajów i praw portugalskich. 
Prawdopodobnie nie pisano o  tym, przyjmując to za oczywistość 
i nie uważając tego za naganne. Bez wątpienia tylko dzięki zachowa-
niu elementów kultury portugalskiej tangomaos i  ich potomkowie 
mogli z powodzeniem pełnić funkcję pośredników handlowych czy 
językowych między Portugalczykami a Afrykanami.

Długi pobyt wśród Afrykanów nie mógł stać się wystarczają-
cym i jedynym powodem dwoistości kultury tych ludzi. Ważną rolę 
odgrywały ich małżeństwa z  miejscowymi kobietami. Wśród wie-
lu przyczyn zbiegostwa do Afryki istniała jeszcze jedna, dotychczas 
niewymieniona. Chodzi właśnie o  pragnienie związku z  kobietą. 
Świat europejskich żeglarzy, odkrywców, kupców, funkcjonariuszy 
czy żołnierzy udających się do Afryki i  ludzi przebywających tam 
czasowo był prawie całkowicie pozbawiony kobiet portugalskich. 
Nieliczne z nich, zazwyczaj degredadas, służyły w fortecy i  faktorii 
São Jorge da Mina oraz na wyspie São Tomé. Młodym, energicznym 
i awanturniczo nastawionym Europejczykom pozostawały przypad-
kowe stosunki z  Afrykankami, czy to niewolnicami, czy wolnymi. 
Zdobycie stałej partnerki było dla członków załóg fortec lub kara-
wel trudne. 

Lançado, który osiedlał się wśród Afrykanów, miał szansę na 
związek z miejscową kobietą, ułatwiający mu dodatkowo pozyskanie 
zaufania miejscowych. Fernandes pisał o Mandingach znad Gambii, 
których zwyczajem było przysyłanie kobiet kupcom przybywającym 
do ich wiosek (Fernandes 1951: 40). Lançados nie mieli więc trud-
ności ze zdobyciem partnerek. Ich żony pełniły liczne funkcje przy-
datne w organizowaniu handlu. Przede wszystkim były tłumaczka-
mi, co najmniej do czasu, gdy ich mężowie nauczyli się miejscowego 
języka (lub języków). Żony ułatwiały lançados zrozumienie afrykań-
skich obyczajów i  praw, wprowadzały ich w  społeczność lokalną. 
Uczestniczyły w handlu razem z mężami (Herbert 1974: 413–417; 
Newitt 1992: 37–43; Horta 2000: 102 – w przyp. 9 autor cytuje pio-
nierską w tym zakresie pracę Teixeiry da Moty z 1951 r., do której nie 
dotarłem; ogólnie o procesach asymilacji pisał Bruce Mouser – 1975). 
W  drugim i  następnych pokoleniach lançados i  tangomaos utrzy-
mywali znajomość języka portugalskiego, ale znali też języki miej-
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scowe. Stanowili świadomą swego pochodzenia i odrębności grupę 
Luzo-Afrykanów mających związki z kulturą europejską i kulturami 
Afryki (Mark 1995; 1996; 2002; Horta 2000).

Lokalni władcy i naczelnicy afrykańscy potrzebowali pośrednic-
twa tych ludzi, więc otaczali ich opieką. Lançados otrzymywali po-
zwolenia na podróże handlowe w głąb lądu, przemieszczali się mię-
dzy targami, skupowali towary, na które było zapotrzebowanie ze 
strony Portugalczyków. W  przypadku mieszanych związków mał-
żeńskich władcy i naczelnicy zezwalali lançados na użytkowanie zie-
mi zgodnie z  miejscowym prawem zwyczajowym (Rodney 1970: 
74–88; Brooks 1993: 189).

Do najbardziej znanych lançados należał Ganagoga żyjący w dru-
giej połowie XVI w. Naczelnik osady Casão nad Gambią pozwolił 
mu na podróż handlową do „Grand Fulo”, czyli do Fulbe z Futa Toro 
(w  północno-wschodniej części dzisiejszego Senegalu). Tam męż-
czyzna ożenił się z córką władcy, co pozwoliło mu podróżować „po 
całym wnętrzu Gwinei”. W rzeczywistości – jak pisał Almada – na-
zywał się João Ferreira i był z pochodzenia Żydem, a imię Ganagoga 
nadali mu Afrykanie. W  języku Beafares znaczyło ono „człowiek, 
który mówi wszystkimi językami” (Almada 1984: 23; Rainolds 1971: 
12; Boulègue 1987: 120; Mark, Horta 2011: 67).

Zwierzchnictwo afrykańskich władców lub naczelników pocią-
gało za sobą również obowiązki i ograniczenia. Zgodnie ze zwycza-
jem po śmierci lançado lokalny władca przejmował po nim majątek 
(Almada 1984: 117; Donelha 1977a: 129–131; Boulègue 1987: 120). 
Nie wiemy, czy to prawo zwyczajowe rozciągano na lançados, któ-
rzy założyli rodziny z miejscowymi kobietami. Ale najcenniejszym 
spadkiem pozostawianym dzieciom były doświadczenia handlowe, 
dwukulturowość i dwujęzyczność, które pozwalały następcom także 
zająć się pośrednictwem.

Jest dyskusyjne, do jakiego stopnia różniła się sytuacja lançados 
w zależności od terenu ich osiedlenia. Przede wszystkim nie osiedlali 
się oni w Beninie. Władcy tego silnie scentralizowanego państwa wy-
znaczyli do kontaktów z  Portugalczykami odrębnych urzędników. 
Kontrolowali nie tylko handel, ale także przybyszów. Wyznaczali im 
miejsca pobytu, głównym z  nich stało się Gwato (Bradbury 1957: 
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164 – mapa, 81; Ryder 1969: 30–31; Eisenhofer 2007a: 56). Do sto-
licy dopuszczali Portugalczyków pod ścisłą kontrolą i  w  sytuacji, 
gdy było to potrzebne z punktu widzenia politycznych, militarnych 
i handlowych interesów Beninu. W tak zorganizowanych i nadzoro-
wanych kontaktach brakowało miejsca dla portugalskich pośredni-
ków działających niezależnie i na własny rachunek.

Jednakże przykład Beninu okazał się odosobniony. Być może 
analogiczna była sytuacja u  ludów Akan, których państwa działa-
ły w głębi lądu, na zapleczu zamku w Mina, a później także innych 
fortec i  faktorii. Ale lançados nie mogli się tam osiedlać i  działać 
przede wszystkim ze względu na istnienie zamku São Jorge da Mina 
i  jego załogi. Pewne znaczenie miała konkurencyjna postawa kup-
ców Mande przybywających do Mina z północy. Lançados nie byli 
więc dopuszczani w głąb lądu. Natomiast w osadach położonych wo-
kół fortów i faktorii dużą część ludności stanowili Mulaci pełniący 
ze względu na swoją dwukulturowość i wielojęzyczność funkcję po-
średników, analogiczną do funkcji lançados.

W  większości państw wybrzeża zachodnioafrykańskiego siła 
i  centralizacja władzy były bez porównania mniej rozwinięte niż 
w  Beninie. Istniały tam jedynie zalążki aparatu biurokratycznego. 
Tym bardziej ograniczona pozostawała centralizacja w  organiza-
cjach wodzowskich. Na obszarach tych wczesnych państw oraz wo-
dzostw i w ramach ich organizacji istniało miejsce dla funkcji po-
średnictwa pełnionej przez lançados.

Handlem z Portugalczykami zajmowali się aktywnie Wolofowie 
oraz Mandingowie. Wśród Wolofów przede wszystkim ci zorgani-
zowani w państwa Kaior i Bawol. Mande tworzyli liczne wodzostwa 
(kafu) działające po obu brzegach Gambii i Casamansy. Każde z nich 
znajdowało się w  luźnej zależności od Mali i  władcy noszącego 
w źródłach portugalskich nazwę Bormelli (Gomes 1959: 39). W źró-
dłach tych zostały odnotowane następujące nazwy lokalnych wład-
ców (mansa) i ich kafu: Nomimansa (na północ od ujścia Gambii), 
Farisangul (poddany Bormelli) oraz Batimansa – na południe od 
dolnego biegu Gambii, a  na północ od Casamansy, Animansa – 
na północ od środkowego biegu Gambii, Ulimansa – w okolicach 
Cantor nad Gambią. Inne wodzostwa leżały nad Casamansą, któ-
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rej nazwa nawiązuje do terminologii władzy w języku Mandingów 
(Cissoko 1969: 325–336; Konare 1981: 132, 141–145).

Początkowo, jak to się stało w  przypadku Ca da Mosto 
i  Budomela (władcy Kaioru), handlem zajmował się sam panują-
cy. Gdy kontakty stały się częste, władcy i wodzowie przekazywali 
ten obowiązek, jak również pobieranie danin i  opłat handlowych, 
swoim reprezentantom. W źródłach portugalskich są oni nazywani 
alkaidami. Termin ten pochodzący ze świata muzułmańskiego, ale 
dobrze rozumiany przez Portugalczyków, wyjaśnił w końcu XVI w. 
Almada, pisząc: „wszyscy ci królowie (to znaczy władcy i naczelni-
cy u Wolofów, Mandingów i Sererów) mają alkaidów, którzy otrzy-
mują od naszych kupców prezenty i kupują towary potrzebne swo-
im królom”. W tradycji ustnej i we współczesnych językach Wolofów 
i Mandingów termin ten brzmi alkati (Boulègue 1987: 68–69, 115).

Z większymi oporami oraz z opóźnieniem rozwinął się handel 
z  Sererami zasiedlającymi tereny wokół Sine i  Salum, tworzącymi 
dwa wodzostwa o  takich nazwach. Początkowo Sererowie – zwani 
przez Ca da Mosto i innych autorów połowy XVI w. Barbacynami – 
odrzucali oferty współpracy i  starali się zabić przybyszów (Ca da 
Mosto–Leporace: 75–78). Wbrew podróżnikowi Barbaciins nie jest 
nazwą grupy etnicznej, ale zniekształconym tytułem władcy (burba) 
państwa Sine, czyli burba Sine.

Ale na przełomie XV i XVI w. handel na tak zwanym Petite Côte – 
na południe od Cabo Verde – oraz nad Rio de Barbaciins (Sine– 
–Salum) był już na tyle rozwinięty, że karawele wpływały rzeką 
w głąb lądu (Pacheco–Mauny: 61–67; Fernandes 1951: 29; Boulègue 
1987: 129–130; Brooks 1993: 201–203). Systemy organizacyjne tych  
wodzostw i  wczesnych państw nie były przystosowane do bardzo 
szybkiego rozwoju handlu z  Portugalczykami. Sam urząd alkaida 
(alkatiego) nie wystarczał. Dlatego wraz z rozwojem handlu wśród 
Wolofów, Mandingów i Sererów pojawili się portugalscy pośredni-
cy – lançados.

Działo się tak tym bardziej wśród innych ludów, które nie two-
rzyły organizacji wodzowskich, ale acefaliczne systemy segmen-
tarne, składające się z  odrębnych wiosek zarządzanych przez na-
czelników. Były to ludy zasiedlające dorzecza rzek São Domingos 
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(Cacheu) i Rio Grande (Geba) oraz tereny Sierra Leone. Wprawdzie 
we wnętrzu kontynentu działały w  XVI w. kafu Mandingów oraz 
państwo Fulbe z Futa Dialon. Ale wybrzeża i dorzecza rzek zasie-
dlały liczne ludy tworzące organizacje niescentralizowane. Również 
te ludy i tamtejsi naczelnicy wioskowi starali się kontrolować han-
del z Portugalczykami, tworząc ramy organizacyjne pozwalające na 
pobieranie danin oraz opłat celnych. Wedle księgi pokładowej stat-
ku Santiago (1526) w  koszta transakcji Portugalczycy wliczali tak 
zwane dadivas, czyli zwyczajowe dary. Kapitan Santiago wręczał je 
w Sierra Leone oraz nad São Domingos zarówno naczelnikom wsi 
i  małych regionów, jak i  zarządcy portu – alkaide do porto (Mota 
1969: 547, 572). Zdobywał tym ich przychylność, ale handel prowa-
dził przy pośrednictwie osiadłych na miejscu Portugalczyków.

Brooks postawił tezę, że osadnictwo lançados mogło rozwijać 
się przede wszystkim w niescentralizowanym środowisku politycz-
nym, a więc właśnie nad São Domingos oraz w Sierra Leone (Brooks 
1987: 278–279, 283–288, 293; Newitt 1992: 43). Z pewnością osad-
nicy portugalscy znajdowali tam sprzyjające warunki, a zapotrzebo-
wanie na ich usługi pośrednicze było duże. Ale informacje źródłowe 
o  lançados i tangomaos w Senegambii, na Petite Côte, nad Gambią 
i Casamansą nie pozostawiają wątpliwości. Działali oni w każdym 
z  trzech środowisk politycznych: w  zachodnioafrykańskich wcze-
snych państwach, w wodzostwach i w systemach wioskowych – seg-
mentarnych, zapewne znajdując jednak w tych ostatnich szczególne 
możliwości. Na przykład w chwili ich śmierci, wobec braku miejsco-
wych władców i wodzów, być może nie groziła ich rodzinom konfi-
skata mienia. 

Teixeira da Mota proponował inne wyjaśnienie rozmieszcze-
nia lançados na całym zapleczu wybrzeża od Cabo Verde po Sierra 
Leone. Jego zdaniem była to część terenu pozostająca w intensyw-
nym kontakcie z  mieszkańcami Wysp Zielonego Przylądka, któ-
ry okazał się szczególnie sprzyjający zbiegostwu (Mota 1978: 8). 
Przyjmujemy, że czynników wpływających na osadnictwo portugal-
skich zbiegów było wiele i propozycje Brooksa oraz Moty się nie wy-
kluczają, ale uzupełniają.
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Procesy akulturacji i asymilacji lançados dokonywały się w każ-
dym z  trzech środowisk politycznych, w  których działali. Ale na-
wet we wczesnych państwach dysponujących aparatem przymusu 
nie zmuszano ich do przyjęcia obyczajów lub wierzeń miejscowych. 
Mogli być poddawani pewnej presji, lecz raczej obyczajowej, a nie 
systemowej. Akulturacja była procesem spontanicznym, wynikiem 
intensywnego kontaktu kulturowego przebiegającego między mniej-
szością – lançados i  tangomaos – a  większością, czyli społeczeń-
stwami afrykańskimi. Należy tu mówić o procesie ciągłym i długo-
trwałym, jednakże miał on swoje granice związane z przydatnością 
lançados jako pośredników, a ta wymagała znajomości języka i oby-
czajów portugalskich. Wyniki procesu akulturacji oraz asymilacji 
możemy zaobserwować i opisać na podstawie tekstów z końca XVI 
i z XVII w. Natomiast w końcu XV i na początku XVI stulecia proce-
sy te zostały dopiero zapoczątkowane.

Częściowa akulturacja i  asymilacja portugalskiej mniejszo-
ści w  Afryce była odwrotną stroną procesu akulturacji i  asymila-
cji mniejszości czarnych niewolników znajdujących się w Portugalii 
w  XV i  na początku XVI w. (Tymowski 2012: 219, 249–250). 
Podstawową różnicę stanowił z jednej strony przymus, wskutek któ-
rego Afrykanin i  Afrykanka zostawali niewolnikami i  byli przy-
wiezieni do Portugalii; a  z  drugiej – dobrowolność osiedlania się 
lançados w Afryce.

Kobiety

Rola kobiet w  czasie wczesnych wypraw portugalskich do Afryki 
była omawiana w literaturze dotyczącej odkryć jedynie margineso-
wo. Pisząc o składzie załogi fortecy São Jorge da Mina, problem ten 
poruszył w  sposób zwięzły Avelino Teixeira da Mota (1976; 1978: 
10), następnie zaś, również na marginesie szerszych rozważań, Ba-
tora J. Ballong-Wen-Mewuda (1993: 267–269). Podobny charakter 
mają krótkie fragmenty prac Christophera DeCorse’a (2001: 36–37) 
i Vogta (1979: 46–47, 51, 55–56). Hair swoje wnikliwe uwagi umie-
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ścił w kilku przypisach do dzieła poświęconego powstaniu fortecy 
w Mina (Hair 1994: 91, przyp. 195, 92, przyp. 197, 95, przyp. 211).

Bardziej obszerne rozważania znajdujemy w  kilku artyku-
łach poświęconych roli kobiet afrykańskich w tworzeniu sieci han-
dlu wewnętrznego w Afryce Zachodniej i powiązania go z handlem 
portugalsko-afrykańskim (Havik 1994: 83–120; 1997: 165–168). 
Opracowania te dotyczą jednak okresu późniejszego niż interesujący 
nas, gdyż głównie drugiej połowy XVI i XVII w. – podobnie ciekawy 
rozdział w pracy Davida Northrupa, traktujący głównie o XVI–XIX w. 
(Northrup 2002: 69–75). 

Moim celem jest więc zebranie i  przeanalizowanie wszystkich 
materiałów źródłowych dotyczących roli kobiet w kontaktach por-
tugalsko-afrykańskich dokonujących się w Afryce w XV i na począt-
ku XVI w. Zajmę się obiema stronami kontaktu, a więc zarówno ko-
bietami europejskimi, jak i Afrykankami. O przebiegu i rezultatach 
kontaktu kulturowego decyduje nie tylko liczebność każdej ze stron, 
ale także skład, pochodzenie społeczne oraz płeć ludzi uczestniczą-
cych w tym procesie. Dlatego udział kobiet lub jego brak w tych kon-
taktach miał znaczenie w trakcie każdego ich etapu – od rejz łupież-
czych czy walk po uregulowany i ustabilizowany handel.

Europejczycy udający się do Afryki stanowili nie tylko mniej-
szość w stosunku do Afrykanów, z którymi walczyli, prowadzili ro-
kowania i handel. Byli oni grupą o specyficznych cechach, składającą 
się z młodych mężczyzn, przy całkowitym braku kobiet w czasie naj-
wcześniejszych wypraw i znikomym ich odsetku podczas stabilizo-
wania się kontaktów z Afrykanami. Świat europejskich odkrywców, 
zdobywców, marynarzy i kupców, budowniczych zamków, organi-
zatorów faktorii, załóg fortec był w Afryce światem prawie wyłącz-
nie męskim. Druga, afrykańska strona kontaktu pozostawała nie tyl-
ko liczniejsza –społeczeństwa afrykańskie uczestniczyły w kontakcie 
jako całości, w pełnym zróżnicowaniu społecznym, z udziałem ludzi 
o różnych funkcjach, o różnym wieku i różnej płci.

Już w najwcześniejszej fazie odkryć i walk Portugalczycy zwra-
cali uwagę na afrykańskie kobiety. Początkowo przede wszystkim 
jako na obiekt łowów niewolniczych, chociaż także jako przedmiot 
pożądania, fascynacji, czasem także – rodzaj zagrożenia.
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W 1441 r. niewielka karawela dowodzona przez Antão Gonçalvesa, 
z załogą liczącą dwadzieścia jeden osób dotarła do saharyjskiego wy-
brzeża w okolicach Rio de Ouro. Kilku ludzi wysiadło na ląd w po-
szukiwaniu „jakichkolwiek mężczyzn lub kobiet, których dałoby się 
pochwycić” (Zurara–Soares: 86, „por ali acudir algum homem ou 
muller que eles pudessam filar”). Najpierw napotkali, zranili i ujęli 
młodego mężczyznę. Potem na wzgórzu zobaczyli ludzi i podążyli 
ich śladem, lecz bez rezultatu. Gdy nadszedł wieczór, wycofali 
się w  kierunku karawel i  wtedy dostrzegli „nadchodzącą czarną 
Mauryjkę, która była niewolnicą ludzi widzianych poprzednio na 
wzgórzu” (Zurara–Soares: 87, „viram ir uma moura negra, que era 
serva daqueles que ficavam no outeiro”). Jedni proponowali, by ją zo-
stawić w spokoju, gdyż bali się zasadzki. Jednakże Antão Gonçalves 
przekonał swych ludzi, aby nie dawać oznak słabości czy obawy i ją 
schwytać. Ludzie (ci widziani wówczas na wzgórzu) chcieli jej bro-
nić, ale widząc Portugalczyków gotowych do walki, uciekli.

Na podejrzenie, że kobiety, które zauważyli Portugalczycy, mo-
gły ich wciągnąć w pułapkę, Zurara zwrócił uwagę raz jeszcze, w do-
datku przy okazji sprawozdania z wyprawy, którą w 1444 lub 1445 r. 
dowodził ponownie Gonçalves, razem z kilku innymi kapitanami ka-
rawel (Zurara–Soares: 119, 179; datacja wyprawy Zurara–Bourdon: 
119, przyp. 1 i 5). W okolicach Przylądka Białego nawiązano wymianę 
z mieszkańcami wybrzeża. Sam Gonçalves i jego ludzie pozostali jed-
nak nieufni. Wymieniono zakładników, a dwaj Portugalczycy zostali 
zaprowadzeni do namiotów „Maurów” (czyli Berberów z wybrzeża). 
Zobaczyli tam wiele pięknych kobiet, które zaczęły ich uwodzić w wy-
uzdany sposób („e assim lhes fazam outros muitos acentos desones- 
tos”). Wedle relacji kronikarza u  Portugalczyków górę nad pożąda-
niem wzięła obawa przed zasadzką. Trudno wiedzieć, pisał Zurara,

czy postępowały one (Mauryjki) w ten sposób, by oszukać naszych, czy 
też zapanowała nad nimi ich zła natura – niech każdy sam odpowie so-
bie na to pytanie.

Mas se isto era enganosamente cometido, ou se a natureza maliciosa 
de si mesma o constrangia, fique ao encargo de cada um o determinar 
como lhe bem pareça (Zurara–Soares: 196, 197).
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Zapewne Afrykanie pragnęli wykorzystać sytuację Portugalczyków. 
W opisanym przypadku ani cel, ani wynik ich starań nie jest oczy-
wisty, podobnie jak niedopowiedziane pozostało postępowanie za-
kładników. Takich niedomówień można znaleźć w źródłach więcej.  
Ca da Mosto docenił urodę młodej niewolnicy podarowanej mu 
przez Budomela. Posłał ją na karawelę i więcej o niej nie wspomniał 
(Ca da Mosto–Leporace: 50). Na piękno afrykańskiej niewolnicy po-
chodzącej z kraju Wolofów zwrócił uwagę Hieronim Münzer w swo-
im liście z  około 1495 r., pisząc: „teść pana Martina Behaima ma 
pewną piękną niewolnicę, którą (osobiście) widziałem” (Münzer 
1854: 352, „socer domini Martini Bohemi habet unam pulchram 
schlavam, quam ego vidi”). Przypomnijmy ponadto znane nam ku-
szenie Delafosse’a przez kobiety z osady Aldeia das Duas Partes na 
wybrzeżu Mina (Delafosse–Escudier: 30). 

Sfera intymna nie była zazwyczaj przedmiotem opisów. Przenik-
nięcie do kroniki Zurary opowiadania o  Afrykankach kuszących 
Portugalczyków jest jednym z  wyjątków. Świadczy o  silnych emo-
cjach towarzyszących temu wydarzeniu. Z  całą pewnością wiemy 
tylko to, że dostrzegano urodę afrykańskich kobiet, chociaż jedno-
cześnie obawiano się z ich strony podstępu, wciągnięcia w zasadzkę 
lub rzucenia uroku. Zurara przypisywał kobietom złe cechy ich „na-
tury” w iście średniowieczny sposób.

Kobiety pojawiały się w źródłach również jako ofiary łowów na 
niewolników, przy czym wielokrotnie opisano zarówno tragedie, 
które przeżywały, jak i niezwykłą niekiedy odwagę.

Przytaczaliśmy już fragment kroniki Zurary, w którym została 
opisana rozpacz i opór pochwyconej w niewolę kobiety. Ponieważ 
broniła się tak, że nie można jej było utrzymać ani prowadzić ku ka-
raweli, związano ją i zostawiono w lesie, aby swobodniej ścigać in-
nych ludzi. łowcy nie zdążyli później wrócić po tę kobietę, więc za-
pewne zginęła pożarta przez dzikie zwierzęta (Zurara–Soares: 413). 
Tenże Zurara opisał dzielną postawę innej kobiety i jej przejmującą 
decyzję. Oto w 1445 lub 1446 r. Alvaro Fernandes dowodził wypra-
wą do „Kraju Czarnych”. Po ominięciu Przylądka Zielonego karawe-
la dotarła do Cabo dos Mastos. Identyfikacja przylądka jest dysku-
syjna, o czym pisze Léon Bourdon (Zurara–Bourdon: 212, przyp. 1), 
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relacjonując dwie propozycje Avelina Teixeiry da Moty (Mota 1947: 
318; 1950: 99–102), przy czym obie zostają umieszczone w pobliżu, 
na południe od Cabo Verde, a przed ujściem Salum. Płynąc wzdłuż 
brzegu, Portugalczycy wysiadali co pewien czas na ląd w poszukiwa-
niu łupów. Pewnego dnia zobaczyli grupę kobiet zbierających skoru-
piaki nad zatoką morską.

Pochwycili jedną z nich, mającą około trzydziestu lat, z synem około 
dwuletnim, ponadto dziewczynę około czternastoletnią, której nie bra-
kowało wielkiej elegancji ciała i nawet, jak na Gwinejkę, piękna twarzy. 
Ale kobieta okazała się zaskakująco silna, bo z trzech ludzi, którzy ją 
schwytali, nikt nie zdołał doprowadzić jej do łodzi. Widząc stratę cza-
su i powolność jej prowadzenia, co mogło spowodować nadejście po-
mocy ze strony miejscowych, jeden z  nich [prowadzących kobietę –  
M. T.] wymyślił, aby porwać jej syna i zanieść na łódź. A jej miłość ma-
cierzyńska spowodowała, że podążyła za synem bez stawiania oporu 
tym dwóm, którzy ją nadal prowadzili.

[…] e tomaram una delas que teria de idade uns 30 anos, com um seu 
filho que seria de dois; e assim uma moça de 14, na qual havia assaz 
boa postura de membros e, ainda, presença razoàvel para giuné [que 
era]. Mas a força da mulher era assaz para maravilhar, pois de três que 
se ajuntaram a ela, não havia nenhum que não tivesse bastante traba-
lho querendo-a levar ao batel; vendo a detença que faziam (na qual, po-
deria acontecer sobre chegarem alguns daqueles moradores da terra), 
houve um deles a resolução de lhe tomar o filho, e levá-lo ao batel; cujo 
amor forçou a mãe a ir-se após ele, sem muito esforço dos dois que a le-
vavam (Zurara–Soares: 495–496).

Opis Zurary został utrzymany w tonie pochwały dla pomysłowego 
porywacza niewolników. Być może kronikarz dosłownie przytoczył 
relacje uczestników wyprawy i jest to ocena bardziej ich niż same-
go Zurary. Ten bowiem nie skomentował wydarzeń w żaden bezpo-
średni sposób. Jednakże okrucieństwo i bezwzględność rycerzy czy-
telnik odczuwa tym bardziej, że zderzono je z  matczyną miłością. 
W przytoczonym fragmencie odnajdujemy ponadto znany nam już 
motyw podziwu dla urody schwytanej dziewczyny.
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Dwaj autorzy opisali inny przejaw odwagi i determinacji kobiet, 
czyli ich spektakularne ucieczki. Wedle Zurary w wyprawie kilku ka-
rawel pod wodzą Lançarote w 1445 r. na wyspie Tider ujęta do niewoli 

Mauryjka […] rzuciła się z karaweli do wody i jako przyzwyczajona do 
takiego wysiłku w krótkim czasie z powodzeniem dotarła wpław na ląd, 
między swoich bliskich i przyjaciół.

[…] a moura […] lançou-se à água, e como acustumada em aquele tra-
balho, em mui breve tempo saiu em terra, entre seus parentes e amigos 
(Zurara–Soares: 389).

Mniej szczęścia miała niewolnica, która w 1480 r. wykorzystała po-
stój kilku portugalskich karaweli na małej wyspie koło Przylądka 
Sierra Leone. Ukryła się ona na wyspie i doczekała odpłynięcia kara-
wel, lecz za wcześnie wyszła z ukrycia i rzuciła się do morza, by do-
trzeć wpław do wybrzeża. Załogi ją jednak dostrzegły, została do-
goniona przez wysłaną w pogoń łódź i ponownie wzięta do niewoli 
(Delafosse–Escudier: 38).

Takich udanych lub nieudanych ucieczek, albo bardziej lub 
mniej skutecznego stawiania oporu, było zapewne wiele. Lecz au-
torzy lub ich informatorzy zwracali szczególną uwagę na udział 
w nich kobiet. Widocznie w ich ocenie były to wydarzenia sprzecz-
ne ze stereotypem zachowania się kobiety i w tym sensie wyjątkowe. 
O ucieczkach mężczyzn nie pisano, przedstawiano raczej ich czyny 
w starciach z Portugalczykami.

Przytoczone przypadki były oczywiście wydarzeniami jed-
nostkowymi. Trudno więc na ich podstawie tworzyć uogólnienia. 
Ograniczmy się do stwierdzenia, że w najwcześniejszym okresie wy-
praw zwracano uwagę na urodę kobiet i ich wartość jako niewolnic, 
ponadto na zachowania Afrykanek, które uważano za nieoczekiwa-
ne lub imponujące i odbiegające od stereotypu.

Okazji do lepszego poznania miejscowych kobiet było więcej, 
gdy Portugalczycy zaprzestali napaści i nawiązali z Afrykanami kon-
takty handlowe. Największe zainteresowanie, często ekscytację auto-
rów kronik oraz relacji uczestników wypraw i naocznych świadków, 
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budziło panujące wśród Afrykanów wielożeństwo (Horta 1991a: 
321–322). Zurara jeszcze o  nim nie wspomina, jego informatorzy 
nie mieli okazji poznania tego typu obyczaju i formy życia rodzinne-
go. Natomiast Ca da Mosto owszem, obserwował i dokładnie opisał 
wielożeństwo wśród Wolofów. Wedle Wenecjanina królowi Senega 
(re di questo regno Senega – zapewne chodzi o  państwo Dżolof) 
Zucholinowi

wolno mieć tyle żon, ile zapragnie, podobnie jak wszystkim panom 
i mężczyznom z  tego kraju, pod warunkiem, że zdołają je utrzymać. 
Król ma ich zawsze co najmniej trzydzieści; nie ceni wszystkich jedna-
kowo, lecz w zależności od tego, z jakiej pochodzą rodziny i jak ważny-
mi panami są ich ojcowie.

(A questo Re) è licito tenir quanta muier el vole; – e cossì etami a tuti 
li signori et homini de quel paexe: cadauno ne pol tenir quante el vol, 
a quanta el puol far le spexe; – e cossì questo re ne ha sempre da 30 in 
suso, e fa però più stima de una cha de un’altra, secondo le persoe de 
chi le son dessesse e de la grandeza de’segnori de chi le son fiole (Ca da 
Mosto–Leporace: 42–43; Ca da Mosto–Podróże: 32).

Ca da Mosto zauważył więc przenikliwie, że wielożeństwo nie stwa-
rza sytuacji, w której wszyscy mężczyźni mają wiele żon. Mają je bo-
wiem ci, których na to stać. Oznacza to z kolei, że są mężczyźni nie-
mający żon wcale. Następnie Ca da Mosto dodał:

[…] (król) posiada trochę wiosek i różnych innych miejsc, i w niektó-
rych z  nich trzyma po osiem lub dziesięć żon, i  tyle samo w  innym 
miejscu, przy czym każda z nich mieszka w osobnym domu. Obsługu-
je je wiele młodych niewolnic, a wielu niewolników pracuje dla nich 
na roli na przyznanych im przez króla terenach, aby mogły utrzymać 
się z plonów tej ziem […]. Kiedy król przybywa do którejś z tych wio-
sek, nie przywozi ze sobą pożywienia ani niczego innego, ponieważ 
żony znajdujące się w każdym z tych miejsc obowiązane są utrzymy-
wać jego i wszystkie towarzyszące mu osoby […]. I tak przenosi się ów 
król z miejsca na miejsce […] sypia coraz z inną kobietą i płodzi wiel-
ką liczbę dzieci […]. Tak samo żyją wszyscy inni panowie tego kraju.



267MNIEJSZOŚć WŚRÓD WIęKSZOŚCI

[…] el à certi vilazi e luogi suoi, nei qualli in algum luogo el ne tien 8 
o 10, e altratante in uno altro luogo, e cossì de luogo in luogo. E chadau-
na de queste soe mugiere sta da per sé in chassa, e hano cadauna de esse 
tante femene zovene che le serve, et etiam hanno tanti schiavi per cha-
dauna, i qualli lavorano certe possessione e tereni che‘l dito signor de 
queste soe muier azoché de le intrade de queste terre se possano man-
tegnir; […] E quando l’acade che‘l dito re va ad alguno di prediti vilazi, 
el non porta direto né vituaria né altra cossa, perché dove el va, quelle 
soe muiere che là se atrovano sono obligate a farli le spexe a lui e a tuti li 
soi che mena con lui […]. E per questo modo el va de luogo in luogo 
[…]. El va a dormir con una quando con l’altra de le dite soe muiere,  
e cresce in molto numero de fioli […]. E per questo medemo modo de 
sopra viveno li altri signori de quel paexe (Ca da Mosto–Leporace: 43–
–44; Ca da Mosto–Podróże: 32–33).

W Kaiorze, państwie Wolofów rządzonym przez Budomela, Ca da 
Mosto widział taką samą organizację włości władcy zarządzanych 
przez jego liczne żony. Wenecjanin przebywał w  jednej z rezyden-
cji Budomela.

W owym miejscu Budomel miał (jeśli się nie mylę) dziewięć żon, a inne 
liczne jego żony były rozmieszczone, jak powiedziałem, w innych miej-
scach. Każda z żon ma do obsługi pięć lub sześć czarnych dziewcząt, 
panu zaś wolno sypiać zarówno ze służkami, jak i z żonami. Wydaje się, 
że te ostatnie wcale nie czują się z tego powodu pokrzywdzone, gdyż 
jest to zgodne z tamtejszymi zwyczajami. W taki oto sposób tamtejszy 
pan zmienia kobiety jak rękawiczki. Owi Murzyni i Murzynki są bar-
dzo rozwiąźli […].

In questo luogo Bodumel havea nove muiere; e altre molte muiere el 
tien, che sono repartide, como ho dito, in più luogi. E chadauna de 
queste soe muiere ha 5 over 6 garzone negre, che le serve; et è licito al 
signor de dormir cossi con le serve de la muier como con le muiere me-
desseme; né le dite soe muiere non hano per inzuria, per esser cossi la 
costuma: per questo el predito Bodumel muda ogni note pasto. E sono 
questi Negri e Negre molto luxuriosi […] (Ca da Mosto–Leporace: 53; 
Ca da Mosto–Podróże: 39).
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Pisząc o obyczajach Wolofów, Ca da Mosto zauważył dodatko-
wo, że tamtejsze kobiety „są bardzo pogodne i wesołe, chętnie śpie-
wają i tańczą” (Ca da Mosto–Leporace: 70).

O wielożeństwie wspominał bardzo zwięźle Diogo Gomes (1959: 
45), z  kolei wiele informacji podał Valentim Fernandes. Jego zda-
niem obyczaje Mandingów były podobne do obyczajów Wolofów. 
Zapewne od Ca da Mosto zaczerpnął stwierdzenie, że u Mandingów 
„król i nawet ktoś inny, może mieć tyle żon, ile zdoła i zechce kupić” 
(Fernandes 1951: 40, „Elrey ou outro qualquer pode ter quãtas mo- 
lheres qui ser e pode cõprar”). Powtórzył też wiadomość o karmie-
niu orszaku władcy przez żony.

Opis utrzymywania stosunków z licznymi żonami uzupełnił in-
formacją o zasadzie kolejności, czyli spędzania każdej nocy z następ-
ną żoną. W innym fragmencie dotyczącym Mandingów opowiedział 
o obyczaju kupowania żon i dodał: „można się (u nich) żenić z każdą 
kobietą, poza matką i siostrą” (Fernandes 1951: 48, „Cõ todas casã ti-
rado may e jrmãos, toda outro nõ stranham”). Twierdził ponadto, że 
małżeństwo można rozwiązać przez zwrot kobiety rodowi, z którego 
pochodziła, a zarazem odzyskanie opłaty za nią przekazanej.

Wielożeństwo budziło zainteresowanie Europejczyków z wielu 
powodów. Przede wszystkim jako sprzeczne z chrześcijańskim wy-
mogiem monogamii. W  Portugalii, w  okresie, który nas interesu-
je, bigamię karano bardzo surowo, nawet skazując za nią na śmierć 
lub zmieniając karę śmierci na zesłanie do Afryki. Na przykład pew-
nemu Gomesowi Airesowi zamieniono karę śmierci za bigamię 
na bezterminowe zesłanie na wyspę São Tomé (PMA: vol. 2, nr 22  
z 12 maja 1490 r.). Spośród opisów poligamii zachodnioafrykańskiej 
najbardziej obszerny i wnikliwy jest tekst Ca da Mosto. Wenecjanin 
zwrócił uwagę na polityczną funkcję poligamii, czyli na zawieranie 
przez władzę sojuszy z ważnymi rodami przez małżeństwa z kobie-
tami z tych rodów. Po drugie pisał o gospodarczej funkcji poligamii, 
czyli o  zarządzaniu wsiami niewolniczymi przez żony panującego. 
Ponadto Ca da Mosto ocenił wielożeństwo z punktu widzenia oby-
czajowego i psychologicznego, pisząc o jego zgodności ze zwyczaja-
mi i o akceptacji przez żony nie tylko tej instytucji, ale nawet utrzy-
mywania stosunków seksualnych ze służącymi. Dopiero na końcu 
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dokonał oceny moralnej z punktu widzenia kultury europejskiej, pi-
sząc o swobodzie seksualnej, o rozwiązłości i lubieżności Wolofów.

Poglądy Wolofów i  ich opinie o  Europejczykach w  tej spra-
wie były zapewne lustrzanym odbiciem poglądów Europejczyków. 
Budomel pytał Ca da Mosto o znane przybyszom sposoby zaspoka-
jania wielu kobiet (Ca da Mosto–Leporace: 53–54). Najwyraźniej są-
dził, że Europejczycy byli w tym względzie szczególnie kompetentni, 
a także rozwiąźli. Pogląd taki mógł się uformować po obserwacji za-
chowań tych przybyszów, którzy schodzili na ląd i nawiązywali lub 
próbowali nawiązać kontakty z miejscowymi kobietami.

Więcej o  stosunkach Portugalczyków z  Afrykankami napisał 
Fernandes:

jeżeli ktokolwiek z naszych Białych przebywa w którymkolwiek domu 
człowieka Czarnego, nawet króla, i prosi go o jakąś kobietę albo dziew-
czynę, ten posyła mu kilka do wyboru, aby spał z nimi – i to ze względu 
na dobrą przyjaźń, a nie przemocą. I sam ojciec bierze rękę tej dziew-
czyny, którą tamten wybrał, i daje mu ją, a jeśli zechce spać z innymi jej 
siostrami, też się na to zgadza.

E se alguũ dos nossos Brãcos chegua a algṹa casa de Negro e esso mes-
mo delrey e lhe pede qualquer molher ou filha mãda lhe q ˜ escolha qual-
quer dellas pera dormir cõ ellas e esto por boa amizade e nõ por força 
E ho pay mesmo lha ẽtregua cõ a mão aquella q ˜ elle escolheo e se quer 
dormir com mais irmãs tãbem lhas da (Fernandes 1951: 40).

Opis ten pochodzi z początku XVI w., gdy w tworzeniu się takich 
czasowych związków obowiązywały już pewne obyczaje i gesty. Sko-
ro tak, początki zjawiska sięgają zapewne wstecz, do ostatnich dzie-
sięcioleci XV w. 

Potępienie poligamii i zarzut rozwiązłości stawiany Afrykanom 
i  Afrykankom nie przeszkadzały Europejczykom w  korzystaniu 
z dużej swobody seksualnej. Jednym z tego powodów było oddalenie 
od kraju rodzinnego i poczucie, że w dalekiej wyprawie i w zetknię-
ciu się z ludźmi innej kultury własne normy moralne ulegają co naj-
mniej zawieszeniu.
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Prawdopodobnie opinie i obyczaje Afrykanów były w tym przy-
padku (tak jak wskazywaliśmy poprzednio) odwrotnością opinii 
i postępowania Europejczyków. Normy obowiązujące we własnym 
społeczeństwie nie musiały obowiązywać w  stosunkach z  obcymi. 
Wedle Fernandesa kara za zdradę małżeńską była wśród Mandingów 
surowa i  dotyczyła uwodzącego mężczyzny. Zdradzony mąż miał 
prawo, na polecenie i za zgodą władcy, rozciąć skórę kochanka no-
żem. Długa blizna na plecach świadczyła o przewinieniu. Wszyscy 
ten ślad widzieli, bo, jak przypominał Fernandes, ludzie chodzili tam 
nago (Fernandes 1951: 40). O karaniu zdradzających żon autor nie 
wspomina. Późniejsze źródła, na przykład opis obyczajów na wy-
brzeżu Mina na początku XVII w. autorstwa Pietera de Mareesa, po-
twierdzają różnice w traktowaniu stosunków seksualnych w ramach 
własnego społeczeństwa, a  tychże stosunków z  Europejczykami 
(Marees–Dantzig, Jones: 11, 20–21, 37).

Opis Fernandesa jest świadectwem znacznego zwiększenia się 
liczby kontaktów seksualnych z  Afrykankami w  porównaniu do 
czasów wypraw Ca da Mosto i Dioga Gomesa. Chodziło o stosun-
ki kobiet niezamężnych i, jak zaznaczył Fernandes, dokonywane bez 
przymusu. Można mieć co do tego wątpliwości, gdyż istniał zapew-
ne przymus społeczny, obyczajowy, dotyczący władzy rodzicielskiej. 
W każdym razie opis nie tyczył się niewolnic, o których wykorzy-
stywaniu najwcześniejsze źródła milczą, a świadectwa pojawiają się 
w końcu XV w., do czego jeszcze wrócimy. 

Już w  najwcześniejszych źródłach portugalskich pojawiają się 
imiona Afrykanów – najczęściej władców i naczelników, także ich 
krewnych, czasem ważniejszych wojowników lub wyróżniających 
się jeńców i niewolników. Nie pojawiają się natomiast imiona kobiet. 
Wyjątkami są nieliczne imiona wyzwalanych niewolnic. Te, które 
czasowo lub na długi okres wiązały się z Europejczykami, pozosta-
ły do końca XV w. bezimienne. Imiona pojawiły się po około pięć-
dziesięciu latach tych kontaktów, w  początku XVI w. Świadczy to 
o przedmiotowym sposobie traktowania tych kobiet.

Jak już wspomniano, w  najwcześniejszej fazie wypraw kobiety 
portugalskie nie uczestniczyły, ale nie znaczy to, że ekspedycje nie 
wpływały na ich życie. Żony rycerzy, którzy zginęli w Afryce w służ-
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bie króla, otrzymywały przywileje umożliwiające im utrzymanie sta-
tusu społecznego. Były to bądź nadania majątków ziemskich i  in-
nych dóbr, bądź forma renty pieniężnej (teença) płaconej ze skarbu 
królewskiego (PMA: vol. 1, nr 10 z 12 grudnia 1453 r. – przyznanie 
renty wdowie po Pedrze Anes Encerrabodes; inne przywileje tego 
typu – patrz Tymowski 2011a: 430).

Długotrwałe rozstania, nawet niezakończone śmiercią męż-
czyzny w Afryce, powodowały niekiedy rozpad rodziny. W 1488 r. 
sądzono pewną Ines Eanes, oskarżoną o  ucieczkę z  niejakim João 
Diasem po tym, jak zawarła związek małżeński z Afonso Diasem, 
który zmarł w Mina. Ten związek także naruszał prawo, gdyż oka-
zał się bigamiczny. Jej prawowity mąż Gonçalo Eanes żył bowiem, 
chociaż żona od lat go nie widziała. Sędziowie znaleźli okoliczno-
ści łagodzące w tych długotrwałych rozstaniach oraz w niepewno-
ści losu i ową Ines w imieniu króla ułaskawili (PMA: vol. 1, nr 207 
z 4 marca 1488 r.). Nie był to przypadek odosobniony. W 1490 r. są-
dzono i ułaskawiono Ines Pires, żonę João Marinho, również oskar-
żoną o bigamię. Drugi związek zawarła ona w czasie, gdy prawowi-
ty mąż przebywał jako degredado na pięcioletnim zesłaniu w krajach 
zamorskich. Ułaskawienie tłumaczono tym, że krążyły mylne wieści 
o śmierci jej męża w zamku w Mina. Miał on zginąć jakoby razem 
z ludźmi niejakiego João Fogaça w nieznanej nam bitwie. Wieści te 
okazały się potem nieprawdziwe, a  związek Pires uznano za biga-
miczny, chociaż od kary sąd odstąpił (PMA: vol. 2, nr 25 z 5 czerwca 
1490 r.). Z kolei w 1501 r. ułaskawiono Margaridę Fernandes, wdo-
wę po Alvaro Gilu, który udał się do Mina. Kobieta była sądzona za 
zdradę małżeńską, skazana, lecz następnie, z powodu śmierci męża, 
ułaskawiona (PMA: vol. 3, nr 109 z 11 października 1501 r.).

Tak więc długotrwała rozłąka i brak wiadomości o małżonkach, 
którzy przebywali w Afryce dobrowolnie lub jako zesłańcy, wpływa-
ły w sposób bolesny na życie ich żon.

Odrębna sytuacja kształtowała się w  Afryce Zachodniej, tam 
gdzie Portugalczycy osiadali na stałe i kontrolowali opanowany te-
ren. Dotyczy to przede wszystkim zamków i faktorii w Arguim i São 
Jorge da Mina oraz Axim, a ponadto wysp São Tomé i Principe.
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Najwcześniejsze wiadomości o kilku kobietach, które udały się 
do Afryki, dotyczą początków zamku São Jorge da Mina. W wypra-
wie Dioga de Azambuja, który w 1482 r. zorganizował budowę zam-
ku, brało udział około sześciuset mężczyzn, w tym pięciuset żołnie-
rzy i  stu rzemieślników. Ekspedycji przydzielono kilka kobiet, ich 
dokładnej liczby jednak nie znamy. W  każdym razie, gdy zbudo-
wano zamek, Azambuja odesłał większość członków wyprawy do 
Portugalii. Sam pozostał w Mina, zatrzymując przy sobie sześćdzie-
sięciu żołnierzy i trzy kobiety. Przebywał tam dwa lata i siedem mie-
sięcy, zajmując się organizowaniem faktorii. Wydarzenia te zosta-
ły opisane w kilku źródłach (Pina–MMA 1952: 14; Barros–Cidade:  
77–85; Pacheco–Mauny: 120–123; Hair 1994a). Ale wiadomość 
o tych kobietach podał tylko Pina (Pina–MMA 1952: 14; Hair 1994a: 
36, 102).

W sprawozdaniu ustępującego kapitana Mina Lopo Soaresa i in-
nych tamtejszych funkcjonariuszy z 12 lipca 1499 r. mówi się o sied-
miu kobietach przebywających w zamku (Descobrimentos portugue- 
ses 1971: vol. 3, 525, dok. z 12 lipca 1499 r.). Nie chodziło o czarne 
niewolnice, ale o Portugalki, które były zesłane do Mina jako degre-
dadas. Wedle Haira zsyłano najczęściej prostytutki, nie za sam ich 
proceder, ale za towarzyszące mu przestępstwa, na przykład kradzie-
że (Hair 1994a: 92). Dwa dokumenty: z 1 lutego i 1 marca 1509 r. 
zawierają wykazy mieszkańców zamku sporządzane z okazji wyda-
wania racji chleba. W  pierwszym z  nich jako oddzielną kategorię 
wymieniono z imienia i nazwiska cztery kobiety. Osobno zapisano 
Catarinę, żonę Fernão d’Avili – ci zostali określeni jako niewolnicy 
królewscy (escravos del-Rei noso senhor), a więc może również będą-
cy degredados, tyle że zesłanymi razem, jako małżeństwo. Ponadto 
kapitan Mina Afonso de Babadilha został wymieniony z żoną i dwu-
dziestoma ośmioma osobami z  najbliższego otoczenia. Inni wyżsi 
urzędnicy: faktor, pisarze, sędzia zostali zapisani bez żon. W sumie 
w  rejestrze z  1 lutego 1509 r. znalazło się siedemdziesięciu ośmiu 
mężczyzn i  sześć kobiet (PMA: vol. 5, nr 130, z 1 lutego 1509 r.).

Wykaz sporządzony miesiąc później, 1 marca 1509 r., obejmuje 
stu trzydziestu jeden mężczyzn i siedem kobiet, gdyż do sześciu nam 
już znanych dołączyła jedna osoba przybyła z Axim prawdopodob-
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nie z grupą mężczyzn, dzięki której załoga tak znacznie wzrosła li-
czebnie (PMA: vol. 5, nr 138 z 1 marca 1509 r.). Jak z tego wynika, 
przemieszczanie się ludzi powodowało zmiany w stanie załogi. Ale 
ogromna przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet była zjawi-
skiem stałym. Na jedną Portugalkę przypadało pod rządami Dioga 
de Azambuja dwudziestu, w  lutym 1509 r. – trzynastu, a  1 marca 
1509 r. prawie dziewiętnastu mężczyzn.

Regimento (czyli rozporządzenie) Manuela Szczęśliwego, do-
tyczące zarządzania zamkiem i  faktorią São Jorge da Mina pocho-
dzi z  1529 r. Jego tekst opublikował Ballong-Wen-Mewuda (1993: 
vol. 2, 542–569; cytuję Regimento 1993), ponadto Jorge Faro (1957: 
385–442, cytuję Regimento 1957; Faro 1959: 69–108). Było ono 
oparte na wcześniejszym rozporządzeniu z  1506 r., a  być może te 
dwa dokumenty czerpały z  zasad organizacyjnych opracowanych 
przez Dioga de Azambuja. Oba wcześniejsze rozporządzenia zaginę-
ły (Birmingham 1970: 1–7; DeCorse 2001: 36–37; Vogt 1979: 182). 
W zachowanym dokumencie z 1529 r. zostały określone między in-
nymi zasady pobytu i pracy kobiet europejskich nazwanych molhe-
res solteiras – czyli kobiety samotne, bezżenne. 

W paragrafie 35 zostały wymienione ich obowiązki. Miały pra-
cować w szpitalu, opiekując się chorymi, a także przy piecach w pie-
karni, ponadto mleć mąkę, prać ubrania oraz wykonywać wszystkie 
inne potrzebne zajęcia. Przysługiwały im racje chleba, oliwy i octu, 
jak innym ludziom z załogi zamku – o czym wiemy również z doku-
mentów z 1509 r. Do ich dyspozycji i pomocy przydzielono niewol-
nice. Zabronione było pod karą utraty gaży monopolizowanie usług 
tych kobiet (molheres solteiras) przez wyższych urzędników fortecy 
lub faktorii i trzymanie ich na wyłączność we własnym domu tych 
dostojników czy też utrzymywanie ich w osobnych domostwach, tyle 
że wyłącznie dla siebie. Kara utraty gaży groziła także owym kobie-
tom, jeśli godziły się na takie ograniczenie usług. Powinny one słu-
żyć wszystkim członkom załogi za odpowiednią opłatą (Regimento 
1957; 1993: rozdziały 35–37). Nie ulega wątpliwości, że przepisy 
te były odpowiedzią na zawłaszczanie przez wyższych urzędników 
usług tych kobiet, a nawet zawłaszczanie ich osób. Można przy tym 
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mieć wątpliwości, czy fragment regimento o dostępności usług ko-
biet dla wszystkich członków załogi wprowadzano w życie.

Treść paragrafu dotyczącego prac kobiet i  ich usług wzbudzi-
ła dyskusję. Avelino Teixeira da Mota i później Paul Hair zgodnie 
z dalszymi paragrafami regimento uznawali, że owe „inne usługi” ko-
biet, za które załoganci musieli płacić, były między innymi usługami 
seksualnymi (Mota 1978: 10–11; Hair 1994a: 92). Według Ballong-
-Wen-Mewudy zapis ten należy interpretować inaczej. Jego zda-
niem król stał na straży cnoty owych kobiet i ich przyzwoitego pro-
wadzenia się (Ballong-Wen-Mewuda 1993: 267). Interpretacja Moty 
i Haira jest moim zdaniem bardziej realistyczna, a przede wszystkim 
zgodna z tekstem regimento. Nie ulega wątpliwości, że pobyt nielicz-
nych kobiet wywoływał napięcia i konflikty między członkami mę-
skiej załogi zamku. Dotyczyło to i codziennych prac owych kobiet 
(na przykład prania), i sfery seksualnej.

W regimento wspomina się o tym, że kobiety, o których mowa, 
miały do pomocy afrykańskie niewolnice. Bez wątpienia ogólny brak 
kobiet zwiększał zainteresowanie członków załogi Afrykankami. 
Mogły być to zarówno niewolnice, jak i osoby wolne.

Dysponujemy kilkoma dokumentami świadczącymi o  wysy-
łaniu niewolnic już przebywających w  Portugalii z  powrotem do 
Afryki, by tam służyły królowi. Pierwszy z nich pochodzi już z 1454 r. 
Afonso V uwalniał w  nim swoją niewolnicę Fatimę pod warun-
kiem, że uda się do Afryki w  jego służbie (PMA: vol. 1, nr 11  
z 17 maja 1454 r.; publikowany wcześniej w: Monumenta Henricina: 
vol. 11, 351). Drugi dokument z 20 kwietnia 1499 r. informował, że 
Manuel Szczęśliwy wyzwolił swoją niewolnicę Beatriz Gomez z po-
bytu w Mina w nagrodę za jej służbę i zasługi (PMA: vol. 2, nr 239). 
Prawdopodobnie najpierw została ona wysłana z Portugalii do Mina, 
a po okresie służby – wyzwolona, z prawem zamieszkania w króle-
stwie. Były to sytuacje wyjątkowe. Wysyłanie niewolnic z Portugalii 
do Afryki w celu obciążenia ich zwykłymi pracami nie miało sen-
su. Zapewne kobiety te – wolne lub nie – pracowały jako tłumacz-
ki. Natomiast do prostych prac kierowano niewolnice umieszczane 
w zamku bezpośrednio po ich porwaniu lub kupieniu w Afryce.
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W  dokumencie z  1519 r. wymieniono afrykańskie niewolnice 
pracujące w zamku, ich obowiązki oraz w kilku wypadkach ich wła-
ścicieli. Treść tego dokumentu z 1519 r. pochodzącego z Archiwum 
Torre do Tombo (corpo cronologico II – 85–75 fol. 13) przytaczam za 
Ballong-Wen-Mewudą (1993: vol. 1, 267–268). Tak oto Magdalena, 
Isabel, Margarida z  synem, Antonia z  dwoma synami – pracowa-
ły przy piecach chlebowych; Catarina, Margarida i Cristova służy-
ły w domu kapitana; Catarina, Francisca i córka Catariny – w domu 
faktora; Ines z córką – w domu niejakiego Pero de Seixasa; Mecia 
z córką była w służbie ludzi określonych jako „rezydenci”; Brizida 
z dwiema córkami w służbie sędziego (alcaide-mor); Maria Velha – 
także w  służbie rezydentów; dwie inne Marie – podobnie; Garcia 
z czterema synami pracowała przy piecach; Francisca służyła z córką 
u niejakiego Francisca de Seixasa; Guimara z synem – u rezydentów.

Mamy więc poświadczenie służby osiemnastu afrykańskich nie-
wolnic w domach urzędników i zwykłych członków załogi (tak chyba 
należy rozumieć termin „rezydent”). Znamy niektóre ich obowiązki 
(przy piecach), pozostałe pracowały jako służące. Dziewięć niewol-
nic miało dzieci, w tym niektóre dwoje, a jedna aż czworo. Świadczy 
to, że właściciele, a może i inne osoby, wykorzystywali kobiety sek-
sualnie. Dzieci, przynajmniej niektóre, nie były oddzielane od matek 
i  sprzedawane, lecz dziedziczyły status niewolniczy. Jedna z córek, 
widocznie starsza niż inne dzieci, pracowała, tak jak jej matka, jako 
służąca. Jeżeli dzieci okazywały się potomstwem właściciela niewol-
nicy, mogło nastąpić ich wyzwolenie, ale raczej w wieku starszym, 
gdy nie były już przy matce. W każdym razie dokument wymownie 
świadczy o  umieszczaniu niektórych niewolnic w  domach właści-
cieli i o korzystaniu w sposób stały z ich pracy oraz usług, prawdo-
podobnie także seksualnych. Ich obecność łagodziła drastyczny nie-
dobór kobiet w stosunku do załogi męskiej. Jedną z konsekwencji 
było pojawienie się w Mina (podobnie jak w innych miejscach po-
bytu Portugalczyków w Afryce) grupy Mulatów, chociaż dokument 
z 1519 r. nie wymienia ich wprost. Ich istnienie poświadczają źródła 
późniejsze, o czym napiszę w dalszej części.

W São Jorge da Mina było możliwe także utrzymywanie stosun-
ków z wolnymi Afrykankami. Znajduje to bardzo wczesne poświad-
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czenie w opisie podróży Delafosse’a z 1481 r. na wybrzeże Mina i do 
osady zwanej Aldeia das Duas Partes, w  której Portugalczycy nie 
zbudowali jeszcze zamku São Jorge da Mina (Delafosse–Escudier: 
28, 30). Ale bardziej wymowne świadectwo stanowi znany nam już 
słowniczek, który Delafosse umieścił w swoim opisie.

Zapisanie przez Delafosse’a słowa chocque chocque, które ozna-
czało uprawianie miłości, świadczy o szybkim nawiązaniu kontak-
tów seksualnych między przybyszami (przyjeżdżającymi jeszcze na 
krótko) a kobietami z wybrzeża Mina. Po 1482 r., gdy we wsi odwie-
dzonej przez Delafosse’a  Portugalczycy zbudowali zamek i  osiadła 
w  nim na stałe kilkudziesięcioosobowa załoga, intensywność tych 
kontaktów zapewne wzrosła. Pod murami zamku powstała wioska 
afrykańska, gdzie żołnierze z garnizonu szukali partnerek przygod-
nych lub stałych. Jeżeli związek był trwały, uważano go za małżeń-
stwo. W końcu XVI i w XVII w. żyło w tej wsi wielu Mulatów zro-
dzonych z takich relacji. Pełnili oni rolę pośredników w kontaktach 
europejsko-afrykańskich (Marees–Dantzig, Jones: 26, przyp. 3; Vogt 
1979: 179, 182; DeCorse 2001: 37; Feinberg 1989: 36, 88–92).

Współżycie Europejczyków z Afrykankami – a nawet Europejek 
z Afrykanami, co było rzadsze również ze względu na małą liczbę 
europejskich kobiet – jest poświadczone w  przypadku wyspy São 
Tomé już od początku jej zasiedlenia. Według Fernandesa w mał-
żeństwach białych partnerów kobiety nie zachodziły w ciążę, nato-
miast płodne okazywały się związki białych kobiet z czarnymi męż-
czyznami i  czarnych kobiet z  białymi mężczyznami (Fernandes 
1951: 118, „muito mais poré as aluas das negros e as negras dos ho-
més aluos”; również Pina 1950: rozdział 150; Mauny 1949: 354–378). 
Uwaga ta dotyczyła grupy dwóch tysięcy żydowskich dzieci (do lat 
ośmiu) zesłanych na wyspę w  1492 r., z  których sześćset przeżyło 
ciężki klimat i dotrwało do wieku dorosłego. Można domyślać się, 
że tak samo było w innych związkach osób białych z czarnymi. Tyle 
tylko, że wśród Portugalczyków płynących na wyspę bądź dobro-
wolnie, bądź jako zesłańcy przygniatającą przewagę mieli mężczyź-
ni, zaś wśród żydowskich dzieci prawdopodobnie istniała liczebna 
równowaga płci.
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Wedle Fernandesa na wyspie na początku XVI w. mieszkało ty-
siąc ludzi (rozumiał przez to białych z Portugalii). Tylko niektórzy 
osiedlili się tam z własnej woli. Pewna liczba przybywała w celach 
handlowych z Gwinei (czyli pozostawali na wyspie tylko jakiś czas), 
ale największa była grupa zesłańców (Fernandes 1951: 120, „poré 
os mais som os degredados”). Król zarządził, aby każdemu, kto tam 
przybył jako degredado, dano dla jego służby dar w postaci czarnego 
niewolnika lub niewolnicy – zależnie od wyboru. Niektórzy degre-
dados wzbogacili się tak, że sami mieli czternastu i więcej niewolni-
ków, którzy uprawiali dla swego pana jamy i proso. Liczbę niewolni-
ków osadzonych na wyspie na stałe Fernandes oceniał na około dwa 
tysiące. Przejściowo przebywało tam ponadto około pięciu–sześciu 
tysięcy niewolników przeznaczonych na szybką sprzedaż poza wy-
spę (Fernandes 1951: 120).

Ogólne wiadomości przekazane przez Fernandesa znajdują po-
twierdzenie w  dokumencie z  4 listopada 1508 r. Jest to inwentarz 
dóbr niejakiego Alvaro Borgesa, który zmarł na São Tomé. Do in-
wentarza został dołączony wykaz tych pozycji, które zostały sprze-
dane 8, 15 i 21 listopada tegoż roku (PMA: vol. 5, nr 89, dok. z 4 li-
stopada 1508 r.).

Wszystkie niewolnice, które należały do zmarłego i które prze-
bywały na wyspie dłużej, miały jedno lub dwoje dzieci. Bezdzietne 
były zaś te, które dopiero niedawno przywieziono na wyspę. Na 
pierwszym miejscu inwentarza znalazła się

niewolnica o imieniu Jabell ze swoim jednorocznym synem – Mulatem, 
synem Lopa Eanesa, któremu ta niewolnica została przekazana jako na-
leżąca do Króla, naszego Pana, który ją dał zgodnie z rozporządzeniem.

Item primarremente hũa escrava por nome Jabell com filho mulatto de 
hum anno filho de Lop’Eanes a quall escrava sse achou que era del-Rei 
nosso senhor que lhe tynham dado de ordenado.

Jak ta niewolnica z synem przeszła na własność Borgesa, nie wiemy. 
Wśród niewolników i  niewolnic sprzedanych i  odnotowanych 

jako tacy w dokumencie, Jabell wraz z synem nie zostali wymienie-
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ni. Być może – co jednak mało prawdopodobne – sprzedano ich bez-
imiennie, być może przeciwnie – wyzwolono. Tak czy inaczej doku-
ment jest bezpośrednim świadectwem związku białego mężczyzny 
z Afrykanką. O związku tym i o synu niewolnicy wiedziano i przyj-
mowano to do wiadomości bez zastrzeżeń. W  dodatku ojcem nie 
był drugi właściciel niewolnicy, ale inny mężczyzna znany z  imie-
nia i nazwiska – jej poprzedni właściciel. Wśród kupujących dobra 
z  tego spadku, głównie niewolników, znajdował się pewien młody 
Mulat o imieniu Bras (PMA: vol. 5, nr 89). Z kolei jego osoba i sytu-
acja dowodzą możliwości wyzwolenia potomków ze związków mie-
szanych i robienia kariery finansowej przez takich wyzwoleńców.

Te jednostkowe przypadki znane nam z  dokumentu z  1508 r. 
potwierdza jako dość typowe opis podróży z Lizbony na wyspę São 
Tomé autorstwa anonimowego pilota portugalskiego. Tekst ten po-
wstał około 1535 r. Znany jest tylko w  szesnastowiecznym tłuma-
czeniu na język włoski, w którym został wydany drukiem w 1550 r. 
w  zbiorze Giovanniego Battisty Ramusia. Istnieją jego liczne edy-
cje współczesne (Navigazione 1978: 565–588; Navigazione 1928: 
297–328; oraz tłumaczenia angielskie: Blake 1967: 145–166; i fran-
cuskie: Sauvageot, ed. 1961: 123–138). Wedle pilota na wyspie São 
Tomé mieszkało na stałe sześćset–siedemset rodzin, w  tym kupcy 
różnego pochodzenia. Znajdowali się wśród nich Portugalczycy, 
Kastylijczycy, Francuzi, Genueńczycy. Ktokolwiek zechciał, był tam 
chętnie przyjmowany. 

Wszyscy oni mają żony i dzieci. Niektóre dzieci urodzone na miejscu są 
tak białe jak nasze. Zdarza się jednak, że gdy żona kupca umrze, bierze 
on sobie Murzynkę i jest to praktyka akceptowana, gdyż ludność mu-
rzyńska jest zarówno inteligentna, jak i bogata; dzieci z takich związ-
ków są wychowywane w naszych obyczajach i sposobie ubierania się. 
Dzieci tych Murzynek mają jaśniejszy kolor skóry (są jednak niegrzecz-
ne i trudne do wychowywania) i zwane są Mulati.

[…] e tutti hanno moglie e figliuoli. E sono quelli che nasycono in detta 
isola bianchi come noi, ma alle volte accade che detti marcatanti, mo-
ren doli le mogli bianche, ne prendono delle negre: nel che non vi fanno 
troppo difficulta, essendovi abiatori negri di grande intellecto e ricci, 
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che allevano le loro figliuole al modo nostro nell costumi e nel vestire. 
E quelli che nasco di queste tal negre sono berrettini, e vengono chia-
mati mulati (Navigazione 1978: 578).

Uwagi o  trudnościach z  wychowaniem dzieci nie ma w  wydaniu 
przygotowanym przez Milanesi (Navigazione 1978), opartym na 
pierwszej edycji Ramusia z 1550 r. Z kolei John Blake (1967: 157) 
umieszcza je w swoim tłumaczeniu („Children born of these negres-
seas are mischievous and difficult to manage, and are called Mu- 
lati [mulatoes]”), przy czym informuje (Blake 1967: 145) o rozbież-
nościach między pierwszym a drugim wydaniem Ramusia z 1554 r.

Odrębnym przypadkiem były małżeństwa zawierane z  afry-
kańskimi kobietami przez znanych nam już lançados, czyli Portugal- 
czyków, którzy zbiegli do Afryki, uwalniając się spod władzy królew-
skiej. Jednym z motywów ucieczki – poza chęcią uniknięcia kary za 
przestępstwo, zdobycia wolności, nadzieją na zyski z samodzielne-
go prowadzenia handlu, potrzebą przeżycia niezwykłej awantury – było 
poszukiwanie kobiet. Lançados zachowywali znajomość języka por-
tugalskiego, ale przez kobiety związywali się z klanami afrykańskimi 
(Mota 1978: 8; Mark 2002). Ich żony pełniły ważne funkcje w orga-
nizowaniu pośrednictwa handlowego. Były tłumaczkami, dostarcza-
ły mężom informacji o miejscowych zwyczajach (Havik 1994; 1997). 
Lançados przyjmowali stopniowo wiele elementów kultur afrykań-
skich, w których działali, a nawet lokalnych wierzeń. Dzieciom z ta-
kich związków przekazywano znajomość obu kultur – ojca i  mat-
ki. Powstała w ten sposób odrębna grupa etniczna Luzo-Afrykanów, 
mówiąca crioulo – czyli uproszczonym językiem portugalskim 
(Boulègue 1989; Mark 2002; Hlibowicka-Węglarz 2013). Piszę o tej 
grupie w  rozdziale poświęconym lançados. Tu zwracam uwagę na 
rolę kobiet afrykańskich, bez których zbiorowość ta nie mogłaby po-
wstać i trwać.

Jest charakterystyczne, że postacie kobiet afrykańskich były czę-
sto ukazywane w  rzeźbie ludu Sapi (Temne), żyjącego na terenie 
Sierra Leone. Osiadało tam wielu lançados. Pośredniczyli oni w han-
dlu z Portugalczykami, między innymi – wspomnianymi rzeźbami 
z kości słoniowej. Jednym z częstych motywów, szczególnie chętnie 
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umieszczanym na solniczkach, były wizerunki kobiet afrykańskich. 
Ukazywano je w różnych rolach, jako towarzyszki mężczyzn lub sa-
modzielnie. Niektóre z wizerunków mają mocną wymowę erotyczną 
(patrz il. 17). William Fagg (1959: X oraz il. 1, 4–5) pisze o „repre-
sentation of a woman blatantly displaying her sexual organs”. W ka-
talogu Fagga i Ezio Bassaniego są to ilustracje solniczek Sapi z  te-
renu Sierra Leone (Bassani, Fagg 1988: nr katalogu 8, il. 43 i 156,  
nr katalogu 16, il. 1865 – obie przedstawiają rzeźbione solniczki 
Sapi, pierwsza z figurami kobiet w pozach seksualnych, druga ko-
biet towarzyszących mężczyznom). Świadectwo tych źródeł ikono-
graficznych pokrywa się z  przekazem źródeł pisanych i  wzmacnia 
ich wiarygodność. 

Tak oto we wczesnym okresie kontaktu kulturowego między 
Europejczykami a  Afrykanami kobiety należące do obu stron od-
grywały liczne role. Po stronie afrykańskiej były to role ofiar napaści 
i łowów niewolniczych, bohaterskiego oporu i sprzeciwu, a ponad-
to – domniemanych lub rzeczywistych kusicielek mających wcią-
gnąć napastników w zasadzkę. Po ustabilizowaniu się kontaktów – 
role okazjonalnych nałożnic lub stałych partnerek załogi w São Jorge 
da Mina i na São Tomé, następnie żon lançados, które wprowadza-
ły ich w związki ze społeczeństwami afrykańskimi, wreszcie matek 
Mulatów.

Europejki nie uczestniczyły w  najwcześniejszych wyprawach 
portugalskich, ale wyprawy te wpływały na ich los. Były ofiarami 
długotrwałych rozstań z  małżonkami – bądź biernymi, bądź ak-
tywnie szukającymi dla siebie miejsca w trudnej sytuacji życiowej. 
Do Afryki udało się niewiele Europejek, jeśli już to następowało, to 
w dwojakiej roli. Początkowo były to degradadas, zesłane do zam-
ku w Mina lub na wyspę São Tomé do obsługi, również seksualnej, 
tamtejszych garnizonów. Natomiast nieliczne czarne niewolnice wy-
zwolone w Portugalii wysyłano do Afryki głównie jako tłumaczki. 
Jeszcze mniej liczne były żony portugalskich dostojników, udające 
się z mężami do Mina lub na São Tomé. Liczbę wolnych kobiet por-
tugalskich przebywających w Afryce należy określić jako znikomą.

Początkowo zdecydowana większość kobiet należących do obu 
stron kontaktu działała w warunkach przymusu. Dotyczy to przede 
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wszystkim porywanych niewolnic afrykańskich, a  po stronie eu-
ropejskiej kobiet zsyłanych do Afryki. W  miarę stabilizowania się 
kontaktów i  rozwoju handlu po stronie afrykańskiej liczba nie-
wolnic wzrastała. Jednocześnie wykształciła się inna duża grupa – 
Afrykanek uczestniczących w kontaktach z Europejczykami dobro-
wolnie. Niewielka ich część zamieszkiwała wokół fortecy i  faktorii 
São Jorge da Mina, także wokół Axim. Ale najliczniejsze były żony 
lançados, których pozycja okazywała się tym silniejsza, że – w prze-
ciwieństwie do zbiegów portugalskich – żyły w swoim środowisku.

Dużą część kobiet traktowano przedmiotowo, czego świadec-
twem jest ich bezimienność. Wyjątkiem są te zsyłane do Afryki lub 
wyzwolone pod warunkiem udania się tam. I zesłanie, i wyzwole-
nie wymagały decyzji prawnych, odpowiednie urzędy wytwarzały 
więc dokumentację. Znane były też imiona żon dostojników portu-
galskich, czasem też – wybitnych żon lançados. Jak często w innych 
epokach i na innych kontynentach, tak i w Afryce XV oraz początku 
XVI w. źródła podają imiona osób znajdujących się najwyżej i najni-
żej w hierarchii społecznej. Zwykli, przeciętni ludzie – w tym zdecy-
dowana większość kobiet działających w Afryce, z obu stron kontak-
tu – są nam z imienia nieznani.

Kobiety – jako pojedyncze osoby czy jako reprezentantki grup 
społecznych – zostały opisane w źródłach w sposób jednostronny. 
Owa jednostronność jest wręcz przytłaczająca, większa niż w  opi-
sach obu stron – Europejczyków i Afrykanów. Dysponujemy tylko 
źródłami europejskimi, a ponadto tworzonymi wyłącznie przez męż-
czyzn. Nie mamy żadnych wypowiedzi – pisanych lub artystycznych – 
autorstwa kobiet. Są one w większości nie tylko anonimowe, ale i dla 
nas nieme, bo nie zdołały przekazać swoich opinii i poglądów. Tylko 
czasem widzimy, jak te kobiety walczą i  się bronią. Nie dysponu-
jemy materiałami, które pozwalałyby poznać kobiety w trakcie ich 
dłuższego działania. Wyjątkiem są żony lançados – znane jako grupa 
społeczna działająca przez kilka stuleci. W innych przypadkach po-
znajemy jakiś krótki epizod życia i działania poszczególnych kobiet, 
oświetlony przez tekst źródłowy. Ponadto poznajemy zawsze pogląd 
mężczyzn, autorów tekstów.
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W  rezultacie na wiele pytań nie znajdujemy odpowiedzi. 
Pomimo tych ograniczeń możemy stwierdzić, że w przebiegu kon-
taktu kulturowego między Europejczykami a Afrykanami kobiety 
odgrywały liczne (wymienione już) role społeczne, a  ich działal-
ność wpływała bardzo silnie na zachowania mężczyzn i na prze-
bieg tego kontaktu. 



rozdział 4
Jedni o drugich. Powstawanie obrazu „innego”

Europejczycy o Afrykanach

Rezultaty wypraw portugalskich do Afryki zaprzeczały popularnym 
wyobrażeniom o  nieznanych obszarach tego kontynentu, a  także 
wiedzy naukowej odziedziczonej po starożytności przez średniowie-
cze. Wedle Gomesa Eanesa de Zurary przypuszczano, że za Przyląd-
kiem Nie słońce wypala wszelkie życie, więc nie ma tam żadnych 
mieszkańców (Zurara–Soares: 67–68). Rycerz Diogo Gomes, wspo-
minając w  późnej starości swoje wyprawy do Afryki, pisał o  do-
świadczeniu, które zaprzeczyło opiniom Ptolemeusza. Afryka, zwa-
na przez Geografa Aethopia australis lub Libia inferior, okazała się 
wbrew niemu gęsto zasiedlona.

Są tam ludy tak liczne, że aż trudno w to uwierzyć […]. I mogę potwier-
dzić z pewnością to, co mówię – pisał Gomes – bo widziałem wielką 
część świata, całkowicie niepodobną do tejże [naszej – M. T.].

[…] ubi est tanta multitudo gentium quod impossibile est credendum 
[…]. Et certe dico, quod vidi magnum partem mundi, sed nunquam si-
milem istius (Gomes 1959: 27).

Owo wrażenie o niezliczności ludów i ich różnorodności mieli nie 
tylko pierwsi odkrywcy. Podobne zdanie zanotował na początku 
XVI w. Duarte Pacheco Pereira. Było to około pięćdziesiąt lat po po-
dróżach Dioga Gomesa. Wedle Pacheca Pereiry Infant Henryk miał 
widzenie, skłaniające go do największego wysiłku przez organizowa-
nie wypraw,

gdyż w tych nieznanych obszarach spodziewał się napotkać ogromną 
liczbę nowych ludów, także ludzi czarnych, których w rzeczywistości 
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poznaliśmy później dzięki doświadczeniu – od czasu pierwszych od-
kryć do chwili obecnej; których koloru skóry, fizjonomii oraz sposo-
bu życia nikt sobie nie mógł wyobrazić, aż do chwili, gdy te ludy ujrzał.

[…] na qual Regiam se acharia tanta multidam de nouos pouos e homeẽs 
negros, quanta do tempo d’este discobrimento ateegora temos sabido  
e praticado; cuja color e feiçam e modo de uiuer alguem poderia creer, se 
nam os ouuesse visto (Pacheco–Mauny: 18–20).

Wedle autora o owej różnorodności decydowały więc kolor skóry, 
wygląd ciała, rysy twarzy oraz sposób życia. Ten ostatni jest wyróż-
nikiem najbardziej pojemnym, mieszczą się w nim typy zajęć, do-
mostw, narzędzi, rodzaje pożywienia, prawa i  obyczaje, wierzenia, 
organizacja społeczna i polityczna.

Problem sposobu postrzegania odmienności ludów Afryki przez 
Europejczyków postawili liczni badacze, częściej jednak wybierając 
schyłek średniowiecza wraz z wpływem kultury starożytnej (Mark 
1974; Medeiros 1985; Horta 1991b) lub przeciwnie – późniejsze stu-
lecia nowożytne (Curtin 1964; Hair 1999).

Obraz Afrykanina w literaturze europejskiej dotyczącej podró-
ży na wybrzeża Gwinei od Senegalu do Sierra Leone najobszerniej 
opisał i przeanalizował José da Silva Horta (1991a). Jego wyczerpu-
jąca i świetnie udokumentowana praca dotyczy okresu naszych za-
interesowań – drugiej połowy XV i  początku XVI w., lecz mniej-
szego odcinka wybrzeża. W  innej swej pracy autor ten rozszerzył 
obszar badań na odcinek saharyjski (Horta 1991c). Korzystam z ko-
rzyścią z  obu tych prac, wprowadzając jednak zmiany niektórych 
ocen, wynikające z moich badań. Istnieją również analizy ukazujące 
obraz Afrykanina bez owego ograniczenia przestrzennego i chrono-
logicznego, dotyczą jednak raczej osób przebywających w Europie, 
a w mniejszym zakresie żyjących w Afryce. Pomijają więc tę ważną 
cechę poznawanych ludów, którą Pacheco Pereira nazwał sposobem 
życia. Wiele z tych prac skupia się na ikonograficznym materiale źró-
dłowym. Najznakomitszą z nich jest dzieło Jeana Devisse’a i Michela 
Mollata (Devisse, Mollat 1979a; 1979b). Ponadto niektórzy bada-
cze zajmowali się wizerunkiem Afrykanina, szczególnie w niemiec-
kiej twórczości drzeworytniczej (Massing 1995; Leitch 2009; 2010). 
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Problem mieszkańca Afryki jako człowieka „innego” czy „obce-
go” postawił Alfredo Margarido (1984). łączył on zainteresowanie 
Afrykaninem z ciekawością dotyczącą Indianina z Ameryki i dążył 
do skonstruowania jednolitego obrazu owego „innego” w pismach 
oraz interpretacjach europejskich. Nas jednak będzie bardziej inte-
resować różnorodność ludów i kultur afrykańskich zaobserwowana 
i opisana przez Europejczyków, proces powstawania obrazu ludów 
o odmiennej kulturze, nie zaś wypreparowanie z  tych pism jedne-
go wzorca człowieka „innego”. Tak więc zwrócimy uwagę na stop-
niowe, zachodzące w  ciągu kilku dziesięcioleci narastanie wiedzy 
o Afrykanach, a nie tylko na finalny, ujednolicony i często stereoty-
powy ich obraz. Jak się zresztą wydaje, do końca XV w. taki ujedno-
licony obraz jeszcze nie powstał.

Czarny kolor skóry Afrykanów zamieszkujących wybrzeża na 
południe od ujścia Senegalu nie był dla odkrywców portugalskich 
zaskoczeniem. Ludzie tej rasy żyli w  Europie od czasów starożyt-
nych, również w średniowieczu, i Portugalczycy mieli z nimi stycz-
ność (Snowden 1970; Bieżuńska-Małowist, Małowist 1987; Horta 
1991b). Nowością było napotkanie w  Afryce granicy osadnictwa 
oddzielającej wybrzeże saharyjskie zasiedlone przez białych, ber-
berskich rybaków (Azenegów) od wybrzeża na południe od ujścia 
Senegalu zasiedlone przez czarnych Afrykanów. Ponadto nowe do-
świadczenia dotyczyły zetknięcia się z obszarami zwartego osadnic-
twa ludzi czarnych, a przede wszystkim z zaobserwowaną różnorod-
nością ich kultur.

W erudycyjnym wstępie do swojej kroniki Zurara pisał o Gara-
mantach i  Etiopach, czerpiąc wiadomości z  pism św. Grzegorza  
i św. Tomasza, a pośrednio z dzieła Izydora z Sewilli i informacji zapi-
sanych przez Herodota (Zurara–Soares: 34–36). Ale treść kroniki na-
stępująca po części wstępnej opiera się na relacjach żeglarzy, którzy 
pływali do Afryki, a więc na ich doświadczeniach, nie zaś na wie-
dzy teoretycznej. Po okresie wypraw do saharyjskiej części wybrzeża 
w 1444 r. Infant Henryk polecił swemu rycerzowi Gonçalo da Sintrze 
ominąć znane już wybrzeże zasiedlone przez białych Maurów i po-
płynąć bezpośrednio do „Gwinei” (Zurara–Soares: 156). Na dwo-
rze wiedziano już bowiem od wziętych w  Afryce jeńców o  takiej 
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ziemi (problem pochodzenia nazwy „Gwinea” omówił Fernando 
Quintino – 1965). Rycerz ten wolał jednak rabować Azenegów i zgi-
nął w  walce. Pierwszym żeglarzem, który w  tymże 1444 r. dotarł 
do „Kraju Czarnych”, był więc Nuno Tristão (Zurara–Soares: 171–
–173). Również Dinis Dias, ciągle w tym samym roku, pragnąc zo-
baczyć nowe rzeczy, udał się „do Kraju Czarnych, których nazywa-
ją Gwinejczykami” („chegou à terra dos negros que são chamados 
Guinéus”). Zurara zanotował przy tym: 

Chociaż w  wielu miejscach tej historii używaliśmy już nazwy Gwi-
nea dla określenia tych obcych krain, które były odwiedzane w  cza-
sie pierwszych podróży, trzeba wiedzieć, że przyjmowaliśmy tę nazwę 
w sensie szerszym. Ale nie znaczy to, że ów kraj jest całkowicie jednoli-
ty, ponieważ jego poszczególne regiony bardzo różnią się między sobą 
i są od siebie bardzo odległe.

E ainda que nós já nomeássemos algumas vezes em esta história por 
„Guiné” a outra terra em que os primeiros foram, escrevemo-lo assim 
em comum, mas não porque a  terra seja toda uma; pois grande di-
ferença têm umas terras das outras, e muito afastadas estão (Zurara– 
–Soares: 175–176).

Gomes Pires w 1445 r. popłynął do „Gwinei” po ominięciu wybrzeża 
Sahary i dotarł do „rzeki Nil, która nazywa się Çanaga”.

Cała ludność tego zielonego kraju – pisał Zurara – jest całkowicie czar-
na. Dlatego mówi się o nim również Kraj Czarnych lub Gwinea. I z tego 
powodu mężczyźni i kobiety są zwani Gwinejczykami, a znaczy to tyle 
samo, co czarni (Murzyni).

E esta gente de esta terra verde é toda negra; e por isso é ela chama-
da terra dos negros ou terra de Guiné, por cujo azo os homens e mu-
lheres dela são chamados Guinéus (que quer dizer tanto como negros)  
(Zurara–Soares: 336).

Terminologia Zurary dotycząca czarnych ludów nie była jeszcze de-
finitywnie ustalona. Pisząc o białej ludności wybrzeża i o koczow-
nikach z  Sahary, używał określenia „Maur”, „Maurowie”, co miało 
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określać i rasę, i wyznanie (Zurara–Soares: 65, 78–80, 94, 110). Ale 
nazwę tę początkowo stosował również wobec ludności czarnej, cza-
sem pisząc po prostu „Maurowie”, czasem „czarni Maurowie” – mo-
uros negros (Zurara–Soares: 87, 103–104, 106). To ostatnie okreś-
lenie jest najbliższe polskiemu słowu „Murzyn” („Murzyni”), które 
wywodzi się etymologicznie od „maurus”, „Maur”. Natomiast w Por-
tugalii przeważyły w końcu nazwy „Negros” i „Gwinejczycy”. Podob-
nie „Gwinea” wyparła w XV w. zaczerpnięte ze starożytności toponi-
my „Etiopia” i „Libia inferior”.

Zurara widział już wcześniej ludzi czarnych, porywanych na 
saharyjskim wybrzeżu Afryki, gdyż żyli tam oni wśród Berberów. 
W cytowanych wyżej fragmentach nie chodziło mu więc tylko o ko-
lor skóry, ale o wskazanie granicy między dwoma obszarami osad-
niczymi poznanymi na wybrzeżu. Tworzyła ją rzeka Senegal i wspa-
niała, zielona roślinność Gwinei.

Różnicę między strefami osadnictwa berberskiego a  osadnic-
twa ludów czarnych wyraził bardzo dobitnie Valentim Fernandes 
w dziele podsumowującym z górą siedemdziesiąt lat portugalskich 
doświadczeń:

Rzeka Çanaga oddziela Maurów Azenegów od prowincji Geloffa (czyli 
Wolofów), która zaczyna się po drugiej stronie […]. Ta pierwsza rze-
ka Murzynów oddziela Azenegów z  ich pustynią, ich jałową ziemią, 
nieurodzajną i suchą, od ziemi żyznej, należącej do Murzynów; jest to 
rzecz zadziwiająca, że z jednej strony rzeki ludzie są opaleni, ale o skó-
rze białej, mali i wysuszeni, a z drugiej – całkiem czarni, wysocy, a zie-
mia jest pokryta zielenią i pełna drzew.

Çanaga ryo departe os Azenegues Moros da prouincia de Gellofa q ˜   
se começa doutra banda. […] Ho primeyro ryo dos Negros q ˜ parte os 
Azenegues cõ seu deserto e terra steril arida e seca, da terra fertil q ˜ he 
dos Negros; cousa milagrosa q ˜  huã bãda do ryo serẽ homẽs bassos sobre 
brãcos pequenos e secos e doutra bãda de todo negros e homẽs grãdes  
e terra verde e chea de aruoredos (Fernandes 1951: 4–6).

Portugalczycy w miarę trwania kontaktów z Afrykanami poznawali 
coraz dokładniej, zauważoną już przez Zurarę, różnorodność ludów 
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murzyńskich. Kronikarz pozostawił sugestywny opis różnic fizycz-
nych zauważonych wśród niewolników przywiezionych do Portuga-
lii. Byli wśród nich „ludzie prawie biali, mniej biali jak Mulaci, ciem-
ni jak Etiopowie. Jedni o przyjemnym wyglądzie i proporcjonalnie 
zbudowani, inni tak brzydcy na ciele i twarzy, że zdawali się pocho-
dzić z podziemnego padołu” (Zurara–Soares: 146–148, tekst orygi-
nału w rozdziale o niewolnikach). W większości tekstów wyrażano 
opinię o pięknym wyglądzie ludzi czarnych, o proporcjonalnych cia-
łach, sile i sprawności fizycznej, urodzie (Zurara–Soares: 491). Alvi-
se da Ca da Mosto pisał: 

zdumiało mnie i  zachwyciło, że po drugiej stronie rzeki (Senegalu) 
wszyscy ludzie są bardzo czarni, wysocy, masywni i dobrze zbudowani 
[…], podczas gdy na tamtym brzegu żyją ludzie popielatoszarzy, mali, 
chudzi, wyschnięci i drobnej kompleksji. 

E meravegiosa cossa mi par, che di là dal fiume tuti sono negrissimi,  
e de qua tuti i prediti Azanegi sono negri e suti e de picolastatura e de 
là tuti negri sono grandi e grossi e ben formadi de corpo (Ca da Mos- 
to–Leporace: 40).

Tłumaczenie polskie (Ca da Mosto–Podróże: 29) zostało zrobione 
na podstawie najbardziej popularnego wydania tekstu Ca da Mos- 
to przez Ramusia (Ca da Mosto–Milanesi: 493–494), które określa 
Azenegów jako „berrettini piccoli, magri, asciuti e di piccola statu-
ra”. Pomiędzy pierwotnym tekstem opisu podróży a wersją Ramusia 
istnieją niewielkie różnice. Określenie beretini, czyli „popielatosza-
rzy”, użyte u  Ramusia – w  pierwotnym tekście pada jedno zdanie 
wcześniej.

Wenecjanin przytaczał jeszcze kilkakrotnie obserwacje o  uro-
dzie czarnych Afrykanów i Afrykanek (Ca da Mosto–Leporace: 52, 
70, 76, 83). Ponadto czarny kolor skóry przy bliższym poznaniu tych 
ludów okazywał się zróżnicowany. O niektórych ludach Ca da Mosto 
pisał nigrissimi albo muito negros, o innych, że „są raczej szarzy, ale 
koloru czarnego” (Ca da Mosto–Leporace: 42, 76, 82, 119, „e si sono 
pintoso beretini in color cha negro”).
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Podobnego określenia nigerrimi użył Hieronim Münzer, zauwa-
żył jednak i jaśniejsze odcienie skóry u innych Afrykanów (Münzer 
1854: 353, 355, 357).

Portugalczycy dostrzegali, że ciało to nie tylko kolor skóry, wzrost, 
proporcje i uroda lub brzydota. Były to także – z punktu widzenia ob-
serwowanej różnorodności ludów – liczne metody zdobienia i ozna-
kowania ciała, zgodne z kulturą tej lub innej grupy etnicznej.

Jak w  wielu innych sprawach, także w  tej najwcześniejszym 
i  spostrzegawczym obserwatorem okazał się Ca da Mosto. Pisząc 
o Azenegach, zauważył:

sądzi się tu, że ta kobieta, która ma większe piersi, jest piękniejsza od 
innych. Każda chce mieć większe, niż posiada. W tym celu, kiedy mają 
siedemnaście lub osiemnaście lat, to znaczy wtedy, gdy piersi są już wy-
starczająco rozwinięte, obwiązują się ściśle sznurem […], mocno ścią-
gają, a potem psują sobie piersi, wyszarpując je z całej siły spod tego 
sznura: robią to często i  codziennie, sprawiając, że piersi stają się od 
tego coraz dłuższe, u wielu z nich sięgają aż po pępek.

E quella donna che ha piú gran tette l’hanno per piú bella delle altre, per 
modo che ciascheduna femmina, per averle grandi, come sono ei età 
di dicesette in desotto anni, che le tette siano alquanto grandi, si fa le-
gar una corda a traverso il petto, che li cigne le tette nel mezzo che le se 
despiccano, e con il molto tirar ogni giono le fanno crescer e allongar-
si tanto che a molte arrivano a l’ombelico (Ca da Mosto–Leporace: 29 
dodaje, że jest to widok nieprzyjemny, „desutole da veder”; Ca da Mos- 
to–Podróże: 28 według wersji Ramusia w Ca da Mosto–Milanesi: 493).

W czasie drugiej podróży Ca da Mosto handlował nad Gambią z wład-
cą Batimansą i podległymi mu Mandingami. W części wspomnień do-
tyczących religii i trybu życia tego ludu Wenecjanin zapisał:

kobiety mają zwyczaj ozdabiać się, kiedy są jeszcze bardzo młode, na-
kłuwając igłą swe piersi, szyję i ramiona; te nakłucia tworzą na ich skó-
rze wzór przypominający jedwabne hafty na naszych chusteczkach, 
i nigdy nie można ich usunąć.
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Le femmine […] quando che sono piccole di età, di farsi alcune ope-
re per le carni, fatte con punture di ago su per il petto, braccia e collo, 
le quali pareno di queste opere di seda che solevan farsi sopra i fazzo-
letti; e sono fatte con fuoco, che mai par alcun tempo vanno via (Ca da 
Mosto–Leporace: 103; Ca da Mosto–Podróże: 69 według Ca da Mos-
to–Milanesi: 529).

Z kolei, pisząc o wyprawie Pedra de Sintry, Ca da Mosto podał infor-
macje o mieszkańcach wybrzeża w okolicach Cabo Sagres. Byli oni

bałwochwalcami oddającymi cześć drewnianym figurom wyobraża-
jącym ludzi; [ponadto] ludzie tamtejsi […] na twarzach i innych czę-
ściach ciała mają różne znaki wypalone rozżarzonym żelazem […]. Lu-
dzie ci mają uszy całe podziurawione dookoła i  noszą w  nich różne 
złote kółeczka, jedno tuż za drugim. Przekłuwają sobie również nosy, 
w  samym środku, u  dołu i  w  powstałych otworach zawieszają złoty 
krążek.

[…] quelli talli esser idolatri […] che adorano le statue de legno de for-
ma de homini; […] ma hano alguni segni fati con fero de focho e per 
el viso e per el corpo […] e hano queste zente le orechie tute forade de 
bussi atorno atorno, ne li qual busi portano dibersi aneleti d’oro, uno 
direto a l’altro; e cossi etiamido hano el nasso forado de soto, nel mezo 
del qual luogo portano uno anel d’oro (Ca da Mosto–Leporace: 119–120; 
Ca da Mosto–Podróże: 76–77; Ca da Mosto–Milanesi: 539).

O dziurawieniu i ozdabianiu nosów czy uszu wspominał jeszcze przy 
opisie ludów z okolic Cabo Misurado (Ca da Mosto–Leporace: 125). 

Są to pierwsze europejskie wzmianki o skaryfikacji, czyli nacina-
niu, nakłuwaniu, dziurawieniu i wypalaniu nieusuwalnych znaków 
na ciele i układaniu ich we wzory. Ponadto otrzymujemy opis ozda-
biania dziurawionego ciała zawieszonymi w otworach przedmiota-
mi. Ca da Mosto niezwykle celnie połączył te zwyczaje i czynności 
po pierwsze z konkretnymi grupami etnicznymi, po drugie z  ich 
wierzeniami. Słusznie uważał, że obyczaj zdobienia ciała trwały-
mi znakami ma znaczenie sakralne oraz świadczy o przynależności 
człowieka do jego grupy. W opisie skaryfikacji dziewczynek znajdu-
jemy jeszcze inny, znany nam z badań antropologicznych element – 
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połączenie tych zabiegów z ceremoniałem inicjacji grupy wieku 7–8 
lat oraz odrębne oznakowanie kobiet od mężczyzn. Wenecjanin do-
dał jeszcze:

marynarze opowiadają ponadto, że żony królów i panów oraz wszyst-
kich innych osobistości tego kraju mają wargi przyrodzenia podziura-
wione tak samo jak uszy i noszą w nich na znak swej godności i wyso-
kiej pozycji złote kółka, które zdejmują bądź nakładają, kiedy im się 
podoba.

E dixono (i marinami) che le femine di signori, over de li homini da 
conto, in questo paexe hano lapri de la natura foradi de alguni busi, sì 
como le orechie, ne li qual busi portano, per dignitade o per significa-
tion de stado, aneli d’oro, si como a le orechie, li quali eli se tirano a suo 
bel piasere (Ca da Mosto–Leporace: 120; Ca da Mosto–Podróże: 77;  
Ca da Mosto–Milanesi: 539).

Opis ten łączy ceremoniał dziurawienia warg sromowych z pozycją 
społeczną kobiet i  ze zdobieniem ciała. Nie jest jednak wykluczo-
ne, że stanowi on pierwszą w Portugalii, choć niedokładną informa-
cję o ekscyzji.

Ca da Mosto był obserwatorem wyjątkowo wnikliwym. Inni 
współcześni mu podróżnicy i autorzy relacji o tych zdobieniach nie 
wspominali. Wenecjanin zaś pisał i o tym, co sam zobaczył, i o tym, 
czego dowiedział się od marynarzy służących mu za informatorów. 
Następne teksty portugalskie dotyczące oznakowania ciała powstały 
dopiero pięćdziesiąt lat później. Pacheco Pereira opisał zwyczaj ska-
ryfikacji w Beninie, polegający na nacinaniu czoła:

I ludzie z Beny oraz z jego regionów mają znak nad brwiami, którego – 
wykonanego takim sposobem i w tym miejscu – nie mają inni Murzy-
ni, i dzięki temu znakowi mogą się łatwo rozpoznawać.

[…] e a jente do Beny e suas comarcas sam ferrados de huns Riscos nas 
sobrancelhas, que por este modo e em tal lugar nenhuns outros Negros 
iste teem; e por este sinal se pode bem conhecer (Pacheco–Mauny: 137).
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O  obyczaju skaryfikacji w  Beninie świadczą tamtejsze rzeźby 
z brązu. Znaki na czole są widoczne na rzeźbach głów władców i ich 
żon, a znaki na całym ciele – na rzeźbach poddanych (patrz il. 16).

Opisy z początku XVI w. dotyczą przede wszystkim obyczaju ob-
rzezania. Były umieszczane w podwójnym kontekście: po pierwsze 
różnic etnicznych wśród Afrykanów, po drugie zaś – rytuałów reli-
gijnych. O ile Ca da Mosto interesował się obyczajami jako takimi, 
o tyle autorzy z początku XVI w. myśleli o wierzeniach Afrykanów, 
rozważając możliwości ich nawracania.

Wedle Fernandesa władcy Wolofów byli mahometanami, ale 
większość poddanych – poganami. Ich wszystkich poddawano jed-
nak obrzezaniu, „tak jak Maurów” (como Mouros, Fernandes 1951: 8). 
Morawianin przekazał podobną informację o  ludzie Balangas, za-
siedlającym tereny wokół Rio Grande (Geby). Byli oni wedle 
Fernandesa poganami, czcili „kawał drewna”, któremu składali ofia-
ry z kur. Wszyscy byli obrzezani (Fernandes 1951: 60).

Najobfitsze informacje o  tym obyczaju zawiera Esmeraldo de 
Situ Orbis Pacheca Pereiry. Przywiązywał on do nich szczególną 
wagę, właśnie w kontekście szans lub ich braku na chrzest opisywa-
nego ludu. Uważał on, że ludy pogańskie czynią to pod wpływem 
muzułmanów (dziś wiemy, że były to błędne przekonania). Wedle 
tego autora:

Wszyscy ci ludzie (Wolofowie), podobnie jak ci z królestwa Mandin-
gów i Tukulerów oraz inni Murzyni, są obrzezani i są mahometanami.

[…] e toda esta jente com ha do grande Reino de Mandingua e Tucurol 
e outros negros todos som circomcisos e macometas (Pacheco–Mau-
ny: 50). 

O ludach znad Rio Grande (Geby) poddanych władcy Mandingów 
informował zaś: „są prawie wszyscy muzułmanami, adorują Maho-
meta, są obrzezani i nie mają ani wstydu, ani bojaźni bożej” („[…]  
e quasi todos estes sam macometas e ha Mafamede adoram e sam 
circoncisos; ha jente em que nam ha vergonha nem medo de Deos”, 
Pacheco–Mauny: 72).
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Z kolei za Rio Grande aż do Cabo Verga 

Wszyscy tamtejsi Murzyni są poganami i choć nie znają prawa, są ob-
rzezani; obrzezanie to bierze się z sąsiedztwa z Mandingami i innymi 
muzułmanami.

E todolos negros d’esta terra sam ydolatras, e em caso que nam co-
nhecem ley, sam circoncisos, e esta circoncisam thomou causa da ve-
zinhança que teem com os Mandinguas e outros que sam macometas 
(Pacheco–Mauny: 74).

Podobnie 

Wszyscy Murzyni od Rio Grande do Sierra Leone i dalej są poganami, 
są obrzezani, nie znając tego przyczyny. Mają tylko zwyczaj wyjaśniać, 
że robią to dla czystości, inni – że nie mogliby płodzić dzieci bez obrze-
zania, inni – że to obyczaj ich ojców.

E todolos Negros do Rio Grande atee esta serra Lyoa e d’aly por diante 
sam jentios ydolatras; e sam circoncisos sem saberem. Razam por que 
atal circoncisam fazem e custumam, soomente dizem que o fazem por 
andarem limpos; e outros dizem que nam fariam geraçam se se nam 
circoncisasem; outrosque asy ho custumáram seus padres (Pacheco– 
–Mauny: 80–82).

Te wyjaśnienia nie zadowalały Pacheca Pereiry. Uważał bowiem, że 
„główną przyczyną i powodem ich popadania w  ten błąd” jest są-
siedztwo z wyznającymi islam Wolofami, Mandingami i Tukulera-
mi. Ludy sąsiednie przyjmują ten obyczaj jedne od drugich. 

Krytyka nie ominęła pogan żyjących z  dala od muzułma-
nów i  niepraktykujących obrzezania. Oto mieszkańcy Wybrzeża 
Pieprzowego „nie są obrzezani, chodzą nadzy, są poganami i ludź-
mi bez religii i poczucia dobra” („Os Negros d’esta costa nam sam 
circomsisos, e andam nuus, sam idolatras e ha gente sem doutrina  
e bondade”, Pacheco–Mauny: 104).

Nie czynili tego mieszkańcy wybrzeża Mina, ale ludzie zasiedla-
jący wybrzeże na zachód od Rio Formoso (czyli jednego z ujść del-
ty Nigru) – owszem. 
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Murzyni z tej ziemi są poganami i są obrzezani, bez posiadania jakiego-
kolwiek prawa i bez znajomości przyczyny tego obrzezania.

Os Negros d’esta terra sam idolatras e sam circonsisos, sem saberem 
nem terem ley nem ha causa da sua circoncisam (Pacheco–Mauny: 120 – 
Mina, 132 – Rio Formoso).

Pacheco Pereira mnożył wiadomości o tej praktyce lub o jej braku 
u poszczególnych ludów, uznając ją za ważny czynnik różnicujący. 
Oskarżał islam o rozprzestrzenianie zwyczaju obrzezania, ale stwier-
dził, że praktykuje je także część ludów pogańskich. Poświęcając 
temu tyle miejsca, nie uważał za uzasadnione zwrócenie baczniej-
szej uwagi na obyczaj skaryfikacji. Jest to tym bardziej uderzające, 
że w  tym samym czasie, w  którym powstało dzieło Pacheca Pere-
iry, tworzono też rzeźby przewożone z Sierra Leone do Europy. Wi-
zerunki afrykańskich kobiet, którymi ozdabiano solniczki z  kości 
słoniowej, ukazywały między innymi geometrycznie ułożone ozna-
kowanie ciał, czyli skaryfikację (Bassani, Fagg 1988: 55 – il. 28, 61 –  
il. 35 i nr katalogu 32; oraz il. 15 w tej książce). Nie był to więc oby-
czaj, z  którym Europejczycy nie zetknęli się, ale w  opisach ludów 
Afryki często go pomijali. Chociaż trzeba przyznać, że Pacheco Pe-
reira skaryfikacjom w Beninie poświęcił jednak krótką wzmiankę. 
Pisał jednak głównie o tym, co było ważne z punktu widzenia celów 
misyjnych, a także żeglugi i interesów handlowych. Wielu istotnych 
cech kultury ludów afrykańskich nie uważał za godne odnotowania, 
były one z jego punktu widzenia obojętne. Niekiedy zaprzeczał sam 
sobie – gdy pisał o  ludach praktykujących obyczaj obrzezania, za-
rzucał im brak poczucia prawa i dobra, nie przyjmując, że ten oby-
czaj był właśnie zwyczajowym prawem. Można też uznać, że prawo 
i dobro widział jedynie w chrześcijaństwie, prawo (choć nie dobro) – 
również w religii muzułmańskiej. Poganom przypisywał brak i jed-
nego, i drugiego. Idolatria była dla niego niezdolna do ich wytworze-
nia. Opis kronikarza jest więc wynikiem silnej ideologizacji patrze-
nia na Afrykanów.

Tekst i poglądy Pacheca Pereiry można uznać za znaczne spły-
cenie opinii o Afrykanach, w porównaniu z wcześniejszymi opisa-
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mi – nie tylko Zurary, głęboko przekonanego o wartości i znaczeniu 
nawracania pogan, ale także Ca da Mosto i Dioga Gomesa, a nawet 
Valentima Fernandesa, który był współczesny Pachecowi Pereirze. 
Autorzy ci przyjmowali postawę otwartości w  zbieraniu informa-
cji o nowo poznawanych ludach. Zurara – pragnąc chrzcić pogan – 
myślał nieustannie o  ich ludzkiej naturze, potrafił współczuć ich 
cierpieniom. W tekście Pacheca Pereiry pojawia się natomiast bez-
dyskusyjne poczucie wyższości. Być może przekaz ten jest najwyraź-
niejszym przejawem końca pewnego typu kontaktów, do jakich do-
chodziło w XV i w pierwszych latach XVI w.

Różnorodność napotkanych ludów przejawiała się również 
w  wielości języków. Jak wiemy, Portugalczycy od pierwszych wy-
praw próbowali rozmawiać z  Afrykanami, czy to z  jeńcami prze-
wiezionymi do Portugalii, czy na miejscu, w  Afryce. Natknęli się 
natychmiast na problem wielkiej liczby języków, którymi mówili 
mieszkańcy wybrzeża. Szukano zatem takich, które były najbar-
dziej przydatne, znane różnym ludom. Takim na przykład języ-
kiem komunikacji międzyetnicznej był nad Gambią i na południe 
od niej język Mandingów, ale i on przestał być użyteczny w Zatoce 
Gwinejskiej, z wyjątkiem wybrzeża Mina, dokąd z północy przyby-
wali kupcy Mande. 

Ca da Mosto pozostawił sugestywny opis porozumiewania się 
i wykorzystywania tłumaczy, wspomniał także o napotkanych trud-
nościach. Jego tłumacze byli przygotowani do rozmów z Wolofami. 
Gdy karawele popłynęły na południe, ku wybrzeżu zasiedlone-
mu przez Sererów, nadal się nawzajem rozumiano (Ca da Mosto– 
–Leporace: 49–50 – Wolofowie, 78 – Sererowie). W czasie drugiej 
podróży, kiedy popłynięto w górę rzeki Gambii, rozmowy toczyły się 
w języku Mandingów, zarówno u naczelnika o tytule Farisangul, jak 
i u Batimansy. U tego ostatniego, w czasie jedenastu dni, gdy kara-
wele były zakotwiczone u brzegu Gambii, na pokład wchodziło wie-
lu ludzi przynoszących swoje towary. 

Codziennie mieliśmy zatem na karawelach ludzi mówiących różnymi 
językami, którzy nieustannie krążą po rzece czółnami.
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E a questo modo havevemo ogni di zente nuova a le caravelle, e de diver-
si lenguazi; e mai non cessava de andar suso e zoso per quel fiume quelle 
sue almadie (Ca da Mosto–Leporace: 101; Ca da Mosto–Podróże: 65–69).

Tak więc albo poddani Batimansy należeli do różnych grup języko-
wych, albo obszar Bati przemierzali ludzie używający różnych języ-
ków. Przypuszczalnie język Mandingów wystarczał, aby się z nimi 
porozumieć. Ca da Mosto zauważył tę różnorodność. W  języku 
Mandingów rozmawiano potem nad Casamansą (Ca da Mosto– 
–Leporace: 110). Lecz po ominięciu ujścia rzeki São Domingos nad 
Rio Grande sytuacja uległa zmianie, chociaż Afrykanie podpłynęli 
łodziami do karaweli najwyraźniej w  zamiarach pokojowych. 
„Poleciłem tłumaczom – pisał Wenecjanin – nawiązać z nimi roz-
mowę, ale żaden z nich nie był w stanie zrozumieć, co oni mówią; 
podobnie żaden z tłumaczy na pozostałych karawelach”. Jak z tego 
wynika, tłumacze posługiwali się wprawdzie nie jednym, ale kilko-
ma językami, tyle że nad Rio Grande wszystkie one były nieprzydatne. 
Wenecjanin podjął więc decyzję o powrocie do Portugalii. „Uznaliśmy, 
że dalsza droga naprzód nie ma sensu… gdyż odtąd będziemy napoty-
kać coraz to nowe narzecza” (Ca da Mosto–Podróże: 74; tekst w języ-
ku oryginału Ca da Mosto–Leporace: 113, patrz wyżej).

Pedro de Sintra po ominięciu Rio Grande dotarł w 1460 r. do 
Wysp Bissagos. Członkowie wyprawy „próbowali nawiązać rozmo-
wę z tamtejszymi Murzynami, oni jednak ich nie rozumieli” (Ca da 
Mosto–Podróże: 75; tekst w języku oryginału Ca da Mosto–Leporace: 
118, patrz wyżej). Historię tej wyprawy już znamy, ale przypomnij-
my ją w kontekście różnorodności językowej Afrykanów i elemen-
tów łączących ich kultury. Gdy wyprawa ta dotarła do Przylądka 
Misurato (Mesurado) w dzisiejszej Liberii, żeglarze zabrali stamtąd 
do Portugalii jednego Afrykanina, aby zdobyć wiadomości o miesz-
kańcach tej części wybrzeża. W Lizbonie zdołała się z nim porozu-
mieć tylko jedna czarna niewolnica. Oboje rozmawiali nie w swoich 
językach, ale w  jakimś innym, znanym obydwojgu (Ca da Mosto– 
–Leporace: 125–126). Potwierdza to istnienie w Afryce języków ko-
munikacji międzyetnicznej oraz wielojęzyczność części jej miesz-
kańców.
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Informacje o  różnorodności językowej ludów wybrzeża prze-
kazali nam również inni autorzy, ale językowe itinerarium opisane 
przez Ca da Mosto nie ma sobie równych w innych źródłach, któ-
re badamy. Wenecjanin przedstawił wielość języków afrykańskich 
w połączeniu z przestrzenią, z posuwaniem się karawel na południe; 
opisał ustalanie bardziej znanych języków; podejmowanie nowych prób 
i przełamywanie barier językowych. Dowiadujemy się ponadto, że nie 
było to wyłącznie doświadczenie odkrywców. W  Lizbonie około 
1460 r. traktowano jako oczywiste, że niewolnicy murzyńscy, a więc 
i mieszkańcy Afryki, mówią wieloma językami i  że są wśród nich 
języki pełniące funkcję porozumienia między różnymi grupami.

Spośród wymienionych na początku rozdziału cech kultur afry-
kańskich najbardziej ogólna dotyczyła sposobu życia (maneira de 
viver lub modo de viver). Zagadnienie to omówił obszernie José da 
Silva Horta (1991a: 285–324), włączając w nie również prowadzenie 
wojen i organizację społeczną.

João Fernandes, uczestnik wyprawy z  1445 r., był pierwszym 
z wymienionych w źródłach śmiałkiem, który dla poznania sposo-
bu życia Afrykanów podjął ryzyko zejścia z  karaweli i  pozostania 
wśród miejscowych. Przebywał u Berberów z Sahary przez siedem 
miesięcy, po czym wrócił do Portugalii na pokładzie karaweli uczest-
niczącej w innej wyprawie. Zdał relację ze swoich obserwacji, któ-
rą obszernie opisał Zurara. Dotyczyła ona: obszaru – a więc pustyni, 
oaz, wielkich upałów, trudnej dostępności wody; hodowlanych zajęć 
Berberów i ich koczowniczego trybu życia, orientacji w terenie, za-
mieszkiwania w namiotach; braku władzy zwierzchniej, językowego 
podziału koczowników na „Alarves, Azenegues e Berberes” – czyli 
na Arabów, Berberów Zenaga (znanych nam Azenegów, wśród nich 
Azenegów szimeiros – rybaków) oraz berberskich nomadów; wo-
jen z czarnymi Afrykanami, niewolnictwa (Zurara–Soares: 169–170, 
189–192, 439–443). W innym miejscu kroniki Zurara powrócił do 
doświadczeń João Fernandesa, pisząc o braku osad warownych oraz 
obszernie o pożywieniu: mleku, rybach, bardzo rzadkim mięsie oraz 
o ubraniach z bawełny, a także zarówno o kobietach notabli noszą-
cych złote ozdoby, jak i o nagości oraz „bestialstwie” ludzi ubogich. 
Był to więc bardzo szeroki zakres obserwacji trybu życia. Zurara 
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szczególnie przejął się ryzykiem i cierpieniami swego informatora, 
związanymi z trudnym do zaakceptowania pożywieniem i brakiem 
produktów niezbędnych do życia Portugalczykom (Zurara–Soares: 
445–450). 

Wiele obserwacji João Fernandesa powraca w  innych opisach 
trybu życia Afrykanów – również czarnych. Bardzo obfite wiado-
mości na temat maneira del viver, forma de viver, szczególnie doty-
czących Wolofów i Mandingów, przekazał Ca da Mosto. Pisał o ich 
zajęciach rolniczych, o faunie i florze, o polowaniach, o targach, o że-
gludze czółnami na wodach przybrzeżnych i  rzekach, o ubraniach 
bawełnianych, ale i o nagości, o typach osad, o rodzinach i organi-
zacji społecznej, o władzy, religii i wojnach (Ca da Mosto–Leporace: 
41–61, 67–73 – Wolofowie, 98–111 – Mandingowie).

Podobny typ zainteresowań, pięćdziesiąt lat później, cechował 
opis Valentima Fernandesa, lecz zebrał on informacje o  większej 
liczbie ludów zasiedlających wybrzeże od Ceuty po Sierra Leone. 
Jego dzieło było podsumowaniem portugalskiej wiedzy o sposobach 
życia Afrykanów, zgromadzonej w trakcie XV w.

Jednakże zainteresowanie tego typu wiadomościami – począw-
szy od Zurary, przez Ca da Mosto, aż po Valentima Fernandesa – nie 
cechowało wszystkich znanych tekstów. Co więcej, każdy opisywał 
sposób życia Afrykanów z innego powodu. Zurara czynił to na mar-
ginesie opisu odwagi i determinacji João Fernandesa. Ca da Mosto 
chciał wiedzieć jak najwięcej o swoich partnerach handlowych, był 
ponadto żądny zobaczenia rzeczy nowych, nieznanych. Valentim 
Fernandes gromadził z  kolei w  systematyczny sposób wiadomo-
ści o  ludach Afryki i uważał, że opis ich trybu życia oraz wierzeń 
jest jednym z  najważniejszych elementów wiedzy o  Afrykanach. 
Z  tego powodu dzieło Fernandesa można uznać za prekursorskie 
wobec późniejszych opisów obyczajów ludów Afryki, takich jak na 
przykład praca Petera de Mareesa z 1602 r. (Marees 1602; Marees– 
–Dantzig, Jones 1987).

Inni autorzy pisali o  trybie życia Afrykanów, mając na wzglę-
dzie przede wszystkim interes praktyczny i możliwe korzyści gospo-
darcze lub polityczne, w mniejszym zaś stopniu poznawcze. Pragnęli 
podjęcia z  Afrykanami rokowań oraz handlu (jak Diogo Gomes), 
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interesowali się utrwalaniem kontaktów i ewentualną chrystianiza-
cją (jak Pacheco Pereira). Do ich nastawienia nawiązywał na pod-
stawie relacji i  rozmów przeprowadzonych w  Portugalii Hieronim 
Münzer. Różnicę między celami poznawczymi a praktycznymi uwy-
pukla w swojej analizie Horta (1991a: 290).

Obie postawy łączyło zainteresowanie handlem z Afrykanami. 
Handel, jego znajomość wśród Afrykanów przed przybyciem 
Portugalczyków, istnienie targów, szlaków handlowych, kupiectwa, 
posiadana przez Afrykanów umiejętność oceny wartości towarów, 
chęć nawiązania z  Europejczykami wymiany – były oceniane bar-
dzo pozytywnie we wszystkich typach opisów i relacji (Horta 1991a: 
292–294). O ile w opisie trybu życia ludów miejscowych najczęściej 
podkreślano jego różnorodność, o tyle w sprawie handlu zwracano 
uwagę na wspólnotę tej umiejętności u Afrykanów. Jej jednolitość 
w tym obszarze dotyczyła znakomitej większości ludów, z którymi 
nawiązano kontakt.

Jak wiemy ze współczesnych badań antropologicznych, wie-
le ludów o  kulturze przedpiśmiennej (zwanych też pierwotnymi) 
bądź handlu nie zna, bądź stanowi on w ich życiu margines zainte-
resowań. Obrót dóbr odbywa się w  takich społeczeństwach na za-
sadach daru, wzajemności, dystrybucji. Jest motywowany chęcią 
zdobycia prestiżu, a nie zysku. Ludzie dążą do pozyskania społecz-
nego uznania, nie stosują natomiast mierników wymiennej wartości 
dóbr, a więc płacideł lub pieniądza (Polanyi 1957; 1968; Dalton 1961; 
Meillassoux 1968; 1971; Sahlins 1972; Mauss 1973; Godelier 1996; 
2010). Natomiast ludy Afryki Zachodniej i jej wybrzeży praktykowały 
handel od stuleci, i to zarówno w skali lokalnej (na targach), między-
regionalnej, jak i dalekosiężnej. Jest to poświadczone w licznych źró-
dłach arabskich, a tam, dokąd Arabowie nie docierali – w źródłach 
materialnych, znanych dzięki badaniom archeologicznym (Bovill 
1958; 1966; Małowist 1964; 1967; Karpiński 1968; Meillassoux 1971; 
Devisse 1972; Hopkins 1973; Tymowski 1974).

Dlatego Afrykanie byli dobrze przygotowani do przyjęcia por-
tugalskich ofert handlowych, często sami występowali z  inicjaty-
wą w tej dziedzinie. Jeśli niektóre ludy odrzucały propozycje, to nie 
ze względu na ich niezrozumienie, ale na obawę przed napaścia-
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mi i  rabunkami, których w pierwszym okresie wypraw nie brako-
wało. Odmowy takie opisali Zurara i Ca da Mosto (Zurara–Soares: 
170, 243–244, 365; Ca da Mosto–Leporace: 78, 85). Z kolei Diogo 
Gomes przedstawił sposoby łagodzenia tych obaw przez rokowania 
i dary (Gomes 1959: 39, 43). Dla Eustachego Delafosse’a, Antoniotta 
Usodimare, Pacheca Pereiry, Ruiego de Piny, a tym bardziej João de 
Barrosa handel z Afrykanami i fakt, że Afrykanie potrafią go prowa-
dzić, był oczywistością.

Portugalczycy (i  inni Europejczycy) szukali partnerów wśród 
władców państw afrykańskich i  naczelników wodzostw. Ludzi 
tych uważali, w  sposób uzasadniony, za przygotowanych do orga-
nizowania handlu, zdolnych do nabywania towarów wartościo-
wych i  do oferowania podobnych w  zamian. Znamy bardzo wie-
le imion takich władców i  naczelników lub też ich tytułów, które 
Europejczycy brali za imiona. Wielokrotnie wspominaliśmy już 
o władcy Kaioru Budomelu, o władcach i naczelnikach Mandingów: 
Batimansie, Farosangoli (lub Farisangulu), ponadto o wymienianych 
przez Gomesa: Nomimansie, Ulimansie, Animansie (Gomes 1959: 
31, 34, 37, 40, 43, 49, 51); o nazwie rzeki Casamansa, pochodzącej 
także od tytułu władcy (mansa – władca); a także o naczelniku wio-
ski Aldeia das Duas Partes na wybrzeżu Mina – Caramansie. Z ko-
lei Valentim Fernandes wymienił wielu naczelników rezydujących 
nad rzeką São Domingos (Fernandes 1951: 68, 70, 74). Ich istnienie 
potwierdza księga pokładowa statku Santiago z 1526 r. (Mota 1969: 
567, 571–572). Źródła obszernie informują oczywiście o władcach 
Beninu, państwa położonego na wschodzie obszaru, który nas in-
teresuje (Pina–MMA 1952: 52; Barros–Cidade: 88–89; Ryder 1969: 
29–31, 36–53). 

Poszukiwanie wśród władców i  naczelników partnerów han-
dlowych powodowało, że Portugalczycy zdobyli wiele wiadomości 
o politycznej organizacji poszczególnych ludów wybrzeża i o zróżni-
cowaniu oraz typach organizacji. Przy ich opisie autorzy posługiwali 
się oczywiście terminologią europejską, pisząc o afrykańskich kró-
lach, ale także o panach, naczelnikach, nawet kapitanach. W tekście 
Fernandesa pojawia się termin cabeçeyra – właśnie najbliższy naczel-
nikowi (Fernandes 1951: 82). W opisach, jak już wspomniałem, są 
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przytaczane także lokalne, afrykańskie tytuły władców. Budomel to 
Bor Damel; mansa – to w języku Mandingów władca, faran – w tym-
że języku znaczy naczelnik. Sererowie byli nazywani Barbacynami, 
lecz prawdziwym źródłem tej nazwy pozostawał tytuł władcy wo-
dzostwa Sine – Bur Ba Sine (Boulègue 1987: 15, 16). Tak więc niekie-
dy tytuły władców notowano ze zrozumieniem, niekiedy zaś mylono 
je z imionami. W każdym razie Portugalczycy mieli pełną orientację 
i świadomość, że Afrykanie tworzą organizacje polityczne, których 
istnienie jest ważne w organizowaniu z nimi kontaktów.

Portugalczycy stwierdzili również, że niektóre ludy nie two-
rzą organizacji scentralizowanej, z władcą lub naczelnikiem na cze-
le. Fernandes pisał o ludnych wsiach Mandingów, że „każde z tych 
miejsc ma swojego króla” (Fernandes 1951: 54, „cada huũ daquelles 
lugares tem seu rey”). Portugalczycy poznali więc całą gamę typów 
organizacji, bardzo różnych od znanych im z własnego, europejskie-
go doświadczenia (Tymowski 2008b; 2009: 132–134).

Utrzymywanie kontaktu i handlowanie z afrykańskimi władca-
mi czy naczelnikami nie wykluczało interesów z  innymi grupami 
Afrykanów. Po pierwsze z kupcami, czyli ludźmi, których głównym 
zajęciem był handel. Chodziło o kupców wędrownych, przemierza-
jących różne regiony Afryki w poszukiwaniu specjalnych, regional-
nych towarów (Mauny 1961: 248–249; Hopkins 1973: 58–63; Nowak 
1969; 1974), takich jak na przykład orzechy kola; dostarczających 
zarazem innych towarów – importowanych – na przykład soli lub 
miedzi (Mauny 1961: 321–336, 357–360 – sól, 139–141, 306–313, 
360–361 – kola; Tymowski 1981: 7–37 – sól; Lovejoy 1980 – kola). 
Rolę tę od stuleci w  całej Afryce Zachodniej pełnili kupcy Diula 
(Wangara) – z  grupy językowej Mande. Europejczycy nawiązali 
z  nimi dość szybko kontakty, jak świadczy przykład handlu zło-
tem na wybrzeżu Mina, do którego z północy przybywali owi kupcy 
(Delafosse–Escudier: 26). Z kolei Fernandes opisywał targi nad São 
Domingos, na których pojawiali się handlarze mówiący różnymi ję-
zykami (Fernandes 1951: 68–72). 

Na targach mogło dochodzić do kontaktu z afrykańskimi kup-
cami wędrownymi, ale także z drobnymi, okazjonalnymi handlarza-
mi przybywającymi z najbliższej okolicy. Takich lokalnych przekup-
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niów opisał już Ca da Mosto. Portugalczycy kupowali od nich przede 
wszystkim żywność. Targ stawał się szczególnie ważnym miejscem 
handlu wszędzie tam, gdzie funkcji tej nie pełniły dwór władcy lub 
siedziby naczelników, czyli wśród ludów o  segmentarnej organi-
zacji wioskowej. Tak czy inaczej, rozpoczynając i  prowadząc han-
del z  Afrykanami, Portugalczycy i  inni Europejczycy włączali się 
w miejscową strukturę polityczną, w strukturę wymiany międzyre-
gionalnej i lokalnej. Poznawali przy tym zarówno poszczególne gru-
py społeczne, jak i całe struktury polityczne i właśnie społeczne lu-
dów afrykańskich, z którymi prowadzili rokowania czy handlowali. 
Portugalczycy nauczyli się dzięki temu dokonywać osobnych ocen 
poszczególnych grup społecznych istniejących wśród Afrykanów, 
a nie tylko wyodrębniać ludy (i języki) oraz władców – jeśli tacy byli. 
Tak więc w trakcie XV w. – i w pierwszym dziesięcioleciu XVI, gdy 
ich wiedza została podsumowana – Portugalczycy zdobyli wiele in-
formacji o ludach afrykańskiego wybrzeża.

Nie spowodowało to jednakże całkowitego zaniku wyobra-
żeń i legend odziedziczonych po średniowieczu. Trwały one nadal, 
równolegle do wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu i  kontaktom 
z Afrykanami. Tyle że owe tradycyjne i trudne do sprawdzenia wy-
obrażenia oraz legendy zostały przeniesione na tereny leżące poza 
wybrzeżem, w  głębi lądu, niedostępne Portugalczykom. Świat, do 
którego dotarli, świat realny – był poznany doświadczeniem; świat 
niedostępny pozostawał nadal legendarny i przepełniony dziwami.

Portugalczycy do pewnego stopnia rozumieli lub co najmniej 
odczuwali ową dwoistość. Starali się dowiedzieć jak najwięcej o wnę-
trzu Afryki. Chodziło im o znane od średniowiecza państwo Mali. 
Wiedza o  nim przenikała do chrześcijan od Arabów i  Berberów 
z Afryki Północnej, przede wszystkim była ujęta w znanym dziele kar-
tografii majorkańskiej – Atlasie Katalońskim Abrahama Cresquesa 
z 1376 r. (Roncière 1924: tabl. 7 i 11; Cresques–Grosjean 1978). Od 
ludów berberskich Portugalczycy dowiedzieli się o szlakach transsa-
haryjskich i o saharyjskich osadach, na przykład o Wadanie, o ko-
palni soli w Idżil, później także o Timbuktu – o których wiedzieli 
już z Atlasu Katalońskiego. Kiedy dotarli do ludów Mande żyjących 
nad Gambią czy Casamansą – i do tamtejszych lokalnych naczelni-
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ków noszących malijskie tytuły mansa lub faran, dowiedzieli się od 
nich o  istnieniu w głębi lądu władcy zwierzchniego tych naczelni-
ków, któremu miejscowi przypisywali tytuł Bor Melli (Gomes 1959: 
38; Ca da Mosto–Leporace: 98). Postać tę identyfikowano z władcą 
Mali. W 1482–1483 r. Portugalczycy wysłali doń poselstwo (Barros– 
–Cidade: 123; Blake 1967: 33; Levtzion 1973: 32–33; Tymowski 
1979: 89), jednakże nie przyniosło ono spodziewanego nawiązania 
stałych kontaktów. Próba João II wykorzystania do tego celu pań-
stwa Dżolof – jak wiemy – nie powiodła się.

Wnętrze kontynentu pozostało więc obszarem nieznanym, 
a  wiadomości prawdziwe (lecz niesprawdzalne) mieszały się z  zu-
pełnie fantastycznymi. Ca da Mosto pisał o Timbuktu i o Mali, przy-
toczył ponadto starą legendę (czy opowieść) o handlu niemym mię-
dzy kupcami z Mali a ludami wydobywającymi złoto. Był to wątek 
wędrowny – znany jeszcze ze starożytności z dzieła Herodota, przy-
jęty później przez autorów arabskich (Bovill 1929–1930: 27–38; 
Karpiński 1974: 145–156). Jak świadczy tekst Ca da Mosto, który 
usłyszał tę opowieść od Wolofów, legenda ta była przekazywana także 
między ludami afrykańskimi drogą ustną i tak dotarła do Wolofów. 
Stopień wiarygodności przekazu o handlu niemym jest dyskusyjny. 
Wiemy z całą pewnością, że władcy Mali nie podbili ludów wydo-
bywających złoto, gdyż oznaczałoby to ucieczkę tych ostatnich i za-
przestanie wydobycia. Do złotonośnych terenów Bure i Bambuk do-
cierali wspomniani tu już wędrowni kupcy Diula (Wangara). Mamy 
więc w  tym wypadku do czynienia z opowiadaniem (lub legendą) 
o niesprawdzalnym stopniu wiarygodności.

Podobnie Gomes mieszał wiadomości realne z  legendarnymi 
i w równym stopniu niesprawdzalnymi. Pisał o wypytywaniu przez 
Portugalczyków o drogę do Timbuktu – jeńców porwanych na wy-
brzeżu saharyjskim. Ocenił, że opowiadali oni „wiele rzeczy kłam-
liwych” (Gomes 1959: 21, „dixerunt ei plura mendatia”). Wedle 
Gomesa karawany

napotykały na swojej drodze wielkie góry Abofur [najpewniej saharyj-
ski Adrar], i  [informatorzy] mówili, że te góry są zamieszkałe przez 
dziwną rasę ludzi. Samcy mają tam psie twarze oraz wielkie ogony 
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i pokryci są sierścią, a kobiety są bardzo piękne, rozsądne itd. I mówili 
wiele innych takich kłamstw.

[…] et inuenerunt in via montem magnum qui vocatur Montanha de 
Abofur, et dixerunt quod illa serra est populata de gente mirabili ita ut 
masculi habent vultum canis et magnum caudam et pilosi, et mulieres 
pulcherrimae magni sensus etc. Et multa alia quae videbantur menda-
tia (Gomes 1959: 21).

Tak więc Gomes przytoczył te wieści raczej dla urozmaicenia swo-
ich wspomnień, lecz nie dawał im wiary. Inaczej Usodimare, który 
w swoim liście do wierzycieli z grudnia 1455 r. informował o dotar-
ciu nad Gambię i  o  spodziewanych zyskach. Wśród wielu wiary-
godnych wiadomości umieścił całkiem fantastyczne. Sam je zresztą 
określił jako wielce dziwne. Mówiono mu nie tylko o słoniach i jed-
norożcach (które można ostatecznie uznać za nosorożce), ale rów-
nież o ludziach z ogonami, którzy pożerają własne dzieci – i oczywi-
ście zamieszkują nie na wybrzeżu, ale we wnętrzu Afryki (Usodimare 
1971; 1993; 1999).

Wiadomości takie nie zniknęły, a trwały nadal na początku XVI w. 
Znajdujemy je w  dziele Pacheca Pereiry, który pisał o  krainie  
Toom – też w  głębi lądu, sąsiadującej z  królestwem Mandingów – 
gdzie żyli jakoby psiogłowcy, i  to ogoniaści (Pacheco–Mauny: 64). 
Wedle autora tacy psiogłowcy żyli także w innych regionach wnętrza 
Afryki, w których uprawiano handel niemy. Kupcy Mandingo pro-
wadzili go z „ludźmi monstrualnymi” (Pacheco–Mauny: 66).

Trudno ustalić, z  jakich powodów owe fantastyczne opowie-
ści trwały uparcie tak długo, pomimo zdawania sobie przez auto-
rów sprawy, że wielkim osiągnięciem wypraw portugalskich jest wie-
dza o obcych ludach zdobyta przez dotarcie do nich i doświadczenie 
bezpośredniego z nimi kontaktu. Ponadto – działo się tak pomimo 
wyraźnego dystansowania się części autorów od takich informacji 
i uznawania ich za wytwór fantazji lub za kłamstwa. Być może nie 
wierzyli w nie ani autorzy, ani czytelnicy, lecz służyły one ubarwie-
niu i uatrakcyjnieniu relacji lub też były wyrazem świadomości, że 
mimo sukcesu wypraw do Afryki – istnieje nadal świat nieznany, 
niezbadany i tajemniczy.
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Możemy więc uznać te dziwne wiadomości za należące do innej 
kategorii niż opisy rzeczywistości potwierdzonej doświadczeniem. 
Ale nawet to doświadczenie i jego rezultat stawiało przed odkrywca-
mi, przed czytelnikami ich relacji, ogólnie – przed Europejczykami 
zasadnicze pytanie. Skoro ludzie napotkani w Afryce są tak bardzo 
różni od mieszkańców Europy i skoro Afrykanie tak bardzo różnią 
się między sobą – jak zinterpretować tę niedającą się podważyć, nie-
wątpliwą różnorodność rodzaju ludzkiego? I  – gdzie leżą granice 
człowieczeństwa?

Zurara dawał odpowiedź religijną, pisząc: „wszyscy jesteśmy 
potomkami Adama” oraz „są to ludzie, jak ja jestem człowiekiem” 
(Zurara–Soares: 145). Ponadto powoływał się na Arystotelesa. 
Stawiał ten problem, ale i odsuwał go od siebie, gdy zapytywał:

Po co mówić o tych sprawach, skoro wiem, że wszyscy jesteśmy potom-
kami Adama, złożonymi z tych samych elementów i wszyscy otrzyma-
liśmy duszę nieśmiertelną, jako twory rozumu? Jest jednak prawdą, że 
pewni ludzie nie są obdarzeni uzdolnieniami do praktykowania cnót, 
jak inni, którym Bóg w  swej łasce powierzył władzę, i  że – w  braku 
podstawowych zasad, od których zależą zasady wyższego stopnia, in-
spirujące innych ludzi, ci są sprowadzeni do życia prawie zwierzęcego. 
Gdyż według Filozofa ludzie dzielą się ze względu na sposób życia na 
trzy grupy. Pierwsi to ci, co żyją w kontemplacji, nie dbają o inne spra-
wy tego świata i zajmują się tylko modlitwą i medytacją. I nazywa ich 
on półbogami. Drudzy to ci, co żyją w miastach, potrafią oceniać war-
tość dóbr i nawiązywać kontakty jedni z drugimi. I trzeci, to ci, którzy 
żyją na pustyni, oddaleni od wszelkiego współżycia z innymi ludami. 
Ponieważ oni właśnie używają rozumu w sposób niedoskonały, żyją jak 
zwierzęta […], co jednak nie uniemożliwia im – jak wszelkim stworze-
niom rozumnym – posiadania uczuć, takich jak miłość, nienawiść, na-
dzieja i obawa, i wielu innych, które natura w nas wszystkich umieściła 
i które każdy odczuwa w mniejszym lub większym stopniu – zależnie 
od łaski danej mu przez Boga.

Mas para que falo eu em estas coisas, visto que sei que somos todos  
filhos de Adão compostos de uns mesmos elementos, e que todos re-
cebemos alma como criaturas racionais. Certo é, que instrumentos em 
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alguns corpos não são tão dispostos para seguir as virtudes como são 
outros a que Deus por Graça, outorgou tal poderio, e, carecendo dos 
primeiros principios de que dependem os outros mais altos, fazem vida 
pouco menos de bestas. Porém, em três modos se reparte a vida dos 
homens, segundo diz o Filósofo. Os primeiros, são aqueles que vivem 
em contemplação, deixando todas as outras coisas do Mundo; sòmen-
te se ocupam em orar e contemplar, e a estes chama ele „meios deuses”. 
E os segundos, são os que vivem nas cidades, aproveitando seus bens  
e tratando uns com outros. E os terceiros, são os que vivem nos er-
mos, afastados de toda convivência, os quais, porque não hão perfeita-
mente o uso da razão, vivem assim como bestas […]. Mas, todavia, hão 
seus padecimentos como as outras criaturas racionais como seja amor, 
e ódilo, e esperança, e temor, e assim as outras doze paixões que todos 
naturalmente havemos, das quais cada um usa, mais ou menos segun-
do a graça que tem de Deus (Zurara–Soares: 193–195).

Wedle Zurary o wspólnocie człowieczeństwa decydowało stworze-
nie wszystkich ludzi przez Boga, obdarzenie każdego nieśmiertel-
ną duszą i rozumem, wspólne pochodzenie od Adama oraz posia-
danie podobnych uczuć, w które człowieka wyposażył Bóg. Różnice 
zaś wynikały ze sprawności rozumu i  pełnionych funkcji społecz-
nych oraz udzielonej przez Boga łaski silnego lub słabego odczuwa-
nia. Ta wspólnota człowieczeństwa upoważniała, co więcej – czyniła 
koniecznym nawracanie Afrykanów. Wedle Zurary było ono łatwiej-
sze wobec „czarnych Maurów”, mniej zatwardziałych w wierze ma-
hometańskiej niż Maurowie biali, a  także wobec pogan (Zurara– 
–Soares: 149–150).

Ca da Mosto do problemu człowieczeństwa podchodził prak-
tycznie. Jego wyznacznikami były dla niego „ludzka postać” i uży-
wanie mowy. Wenecjanin przytoczył historię kopacza złota, który 
w  czasie handlu niemego został pochwycony przez Malijczyków. 
Jeniec nie odezwał się ani razu i zmarł. „Niektórzy jednak uważają – 
pisał Ca da Mosto – że mając ludzką postać, muszą być oni [kopacze 
złota] również obdarzeni mową” (Ca da Mosto–Leporace: 34, „Altri 
tien pur che habendo forma humana, che i debiano parlar”). Ludzka 
postać powodowała odruchowe uznanie mieszkańca Afryki za czło-
wieka. I podobnie, z punktu widzenia Afrykanów za człowieka uwa-
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żano przybysza z Europy, gdyż on także miał ludzką postać. Tak sta-
ło się w trakcie znanego nam już wydarzenia z 1444 r., gdy łodzie 
Afrykanów zbliżyły się do karaweli Gila Eanesa, a schowani za bur-
tami Portugalczycy nagle wyjrzeli, by zobaczyć miejscowych. Ci, wi-
dząc ludzi, przestraszyli się ich bardziej niż samych karawel i zaczęli 
uciekać. Obie strony spontanicznie, na podstawie „ludzkiej postaci” 
uznały wzajemnie swe człowieczeństwo.

Trzecim powodem, dla którego portugalscy odkrywcy nie mieli 
wątpliwości co do wspólnoty człowieczeństwa z Afrykanami, było 
pożądanie afrykańskich kobiet przez przybyszów.

Portugalczycy brali więc pod uwagę różne kryteria. Po pierw-
sze odruchowe i  spontaniczne, odnoszące się do wyglądu i  mowy 
oraz ogólnego poczucia wspólnoty. To kryterium przyjmowali rów-
nież Afrykanie na widok Europejczyków. Po drugie kryteria religij-
ne związane z biblijnym przekazem o stworzeniu człowieka i o róż-
norodności języków, pozwalające widzieć w poganach obiekt pracy 
misyjnej. Po trzecie kryteria filozoficzne wywodzące się ze starożyt-
nej koncepcji człowieka.

W większości przypadków założenia te były dla obu stron kon-
taktu wystarczające. Afrykanie, poznając niezwykłe dla nich umiejęt-
ności przybyszów, wyjaśniali je interwencjami boskimi, ale samych 
Europejczyków brali za ludzi, a nie za upiory czy bóstwa. Podobnie 
Europejczycy uznawali za ludzi Afrykanów, chociaż poznawali ludy 
tak bardzo zróżnicowane: od prymitywnych łowców i rybaków po 
ludy rolnicze i znające rzemiosła; od ludzi bardzo biednych po kup-
ców i władców handlujących złotem oraz niewolnikami; od chodzą-
cych nago po ubranych w  miejscowe, wyrafinowane stroje baweł-
niane; od mających władców do nieznających władzy zwierzchniej.

Wiemy, że Portugalczycy zawahali się jeden raz przy określa-
niu granicy człowieczeństwa. Dodajmy, że była to sytuacja wyjąt-
kowa, w przeciwieństwie na przykład do stosunków Europejczyków 
z  Indianami z  wysp Morza Karaibskiego, którym niejednokrotnie 
człowieczeństwa odmawiano. I odwrotnie, Hiszpanie byli nierzad-
ko, na początku kontaktu, uważani za bogów lub istoty o  boskiej 
mocy, a  nie za zwykłych ludzi. Jak stało się to wśród ludów pań-
stwa Azteków, które przybycie Hiszpanów wiązały z legendą o bogu 
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Quetzalcoatlu (Parkes 1957: 23). Wróżby przepowiadające kata-
strofę jako karę niebios analizuje Ryszard Tomicki (1990: 11, 95). 
Według Georges’a Vaillanta Hiszpanie byli dla Azteków „ziemskimi 
namiestnikami sił nieziemskich” (1965: 304). Nathan Wachtel ana-
lizował natomiast trwające przez stulecia mity i legendy Indian an-
dyjskich i meksykańskich, dotyczące podboju hiszpańskiego (1967: 
561, 578–579). W Afryce taka sytuacja nie miała miejsca. Ponadto 
Portugalczycy nie zawężali, ale spróbowali uznać i  zaakceptowali 
rozszerzony przez kontakt z „innymi” zasięg człowieczeństwa.

Wspomniany wyjątek dotyczy opisu Pacheca Pereiry. Dwukrot-
nie pojawiła się w nim informacja o specyficznym, zadziwiającym 
gatunku ludzi zamieszkujących Sierra Leone oraz wnętrze Afryki 
w okolicach Beninu. O Sierra Leone autor napisał: 

Są tam także ludzie dzicy, których starożytni nazywali Satyrami, są oni 
całkowicie pokryci owłosieniem albo sierścią prawie tak twardą jak 
szczecina świń; i wydają się oni stworzeniami ludzkimi, uprawiają mi-
łość ze swoimi kobietami, tak jak my z naszymi; ale w miejsce mowy 
krzyczą, gdy się im robi krzywdę. Ponieważ żyją w najdalszej głębi tej 
Sierra, rzadko można ich schwytać, chyba że są bardzo młodzi. Moż-
na też powiedzieć o nich wiele innych rzeczy, które przemilczę, by wie-
le nie opowiadać.

[…] tambem haquy homeẽs saluajes a que os antiguos chamaram sa-
tiros, e sam todos cubertos de hum cabello ou sedas quasi tam asper-
sas como de porco, e estes parecem criatura humana e husam ho coyto 
com suas molheres como nós husamos com as nossas, e em vez de fa-
larem, gritam quando lhe fazem mal; e por que estes andam na maior 
espessura d’esta serra, poucas vezes os podem thomar se nam em sendo 
moços pequenos; muitas outras cousas se poderiam dizer d’elles, que 
por nam fazer longuo sermon leixo de escrever (Pacheco–Mauny: 84).

W innym fragmencie dotyczącym okolic Beninu czytamy:

są w  tej ziemi również ludzie dzicy (saluajens), którzy mieszkają 
w górach i lasach tego regionu i których Murzyni z Beninu nazywają 
„oosaa”. Są oni bardzo silni i pokryci włosami, jak świnie. Mają postać 
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stworzenia ludzkiego poza tym, że krzyczą w miejsce mówienia. Sły-
szałem niegdyś w nocy ich krzyki i mam skórę jednego z tych dzikich.

Nesta terra ha huũs homeẽs saluajens que abitam nos montes e aruore-
dos desta Regiam, aos quaes chamam os negros do Beny „oosaa”, e sam 
muito fortes, e sam cubertos de sedas como porcos; tudo teem de cria-
tura humana, se nam que em lugar de falar, gritam; e eu ouuy já de noy-
te os gritos d’elles e tenho hũa pelle de hum d’estes salvajens (Pacheco– 
–Mauny: 134).

Biorąc pod uwagę tereny zasiedlane przez te „Satyry” oraz ich beniń-
ską nazwę, Raymond Mauny, wydawca źródła, zasadnie przypusz-
cza, że w opisie tym chodzi o szympansy zachodnioafrykańskie – Pan 
Satyrus Verus (Pacheco–Mauny: 182, przyp. 176; 191, przyp. 282). 

Ta pomyłka w  wyznaczaniu granicy człowieczeństwa wynika-
ła zapewne z  niejednoznaczności, uznaniowości i  subiektywizmu 
przyjmowanych kryteriów, oraz z  tego, że piszący owych stworzeń 
nie widział, tylko był o  nich informowany oraz słyszał ich głosy. 
Należy to jednak uznać za wypadek odosobniony, niemający wpły-
wu na opinie portugalskie. O wiele większe znaczenie miała nato-
miast koncepcja bestialstwa i  barbarzyństwa, wyodrębniająca nie-
które ludy lub pewne grupy społeczne spośród poznanych w Afryce. 
Bestialstwu przeciwstawiano kulturę, szczególnie, choć nie jedynie, 
chrześcijańską. Obszernie o  koncepcji bestialstwa i  barbarzyństwa 
pisał Horta (1991a: 255–258, 287–289).

Termin „bestialstwo” pojawił się w  bardzo wczesnym okresie 
wypraw, bo w latach 30. XV w. W 1436 r. papież Eugeniusz IV wy-
stawił bullę dotyczącą nawracania pogan, między innymi z  Wysp 
Kanaryjskich, oraz praw portugalskich do tej misji. Narracja bulli 
była oparta na suplice króla Dom Duarte, sporządzonej przy udzia-
le Infanta Henryka i wysłanej do Stolicy Piotrowej. Z supliki zosta-
ła zaczerpnięta zapewne argumentacja dotycząca praw do misji. 
Oto – czytamy – wyspy zamieszkiwali ludzie dzicy, prowadzący ży-
cie bestialskie, chodzący nago, niemający religii ani żadnych praw, 
nieznający zasad organizacji społecznej (Witte 1953: 707–709, 715– 
–718; Descobrimentos portugueses 1944: vol. 1, 350–352; Monumenta 
Henricina 1963: vol. 5, nr 120, 255–256; komentarze w  Zurara– 
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–Bourdon: 224, przyp. 1; Russell 2009: 124, przyp. 22–23; O’Callaghan 
2013 [wyd. 1 – 1993]: 176–178; oraz Horta 1991a).

Zurara, pisząc o Kanaryjczykach, posługiwał się również termi-
nem „bestialstwo”. Nie tylko powtarzał powyższe argumenty, ale do-
dawał nowe. Wedle niego ludzie ci chodzili nago, byli bezwstydni, 
nie znali prawa, nie mieli zbóż ani jarzyn, tylko owce i trawy, który-
mi się żywili. Nie wyznawali żadnej wiary. „Są ogromnie bestialscy” 
(Zurara–Soares: 465, także 399, 461, „são muito bestiais”).

Zurara ocenę życia bestialskiego przeniósł na niektóre ludy wy-
brzeża Afryki Zachodniej. Gdy z przejęciem i współczuciem opisy-
wał pierwszy masowy transport niewolników przywiezionych do 
Lagos, pocieszał siebie i  czytelnika, że wyszło to im na dobre. Po 
pierwsze zyskali szansę na chrzest. Ponadto przybyli do kraju obfi-
tości i dobrobytu, podczas gdy wcześniej „żyli jak bestie, nie postę-
pując jak ludzie rozumni, nie znali ani chleba, ani wina, nie umieli 
okrywać ciała tkaninami ani mieszkać w domach, a największa była 
ich wielka ignorancja uniemożliwiająca im jakiekolwiek pozna-
nie dobra i  zmuszająca ich do życia w  bestialskiej bezczynności” 
(Zurara–Soares: 150–151, tekst oryginału – patrz wyżej).

Również Berberzy, którzy przyjęli u siebie João Fernandesa, byli 
„ludźmi prawie dzikimi”. Jedząc ich pożywienie, podróżnik przeży-
wał straszne cierpienia (Zurara–Soares: 179). Wreszcie w podsumo-
waniu swego dzieła Zurara ocenił – pisząc o różnych ludach:

można zrozumieć [poznać] ich wielką bestialskość. Gdyż jest u  nich 
tak mało rozumnego życia, że dostosowują się do natury, przykrywa-
jąc wyłącznie te części ciała, które sama natura wskazuje, że powinny 
być ukryte, bo wiemy, że otoczyła owłosieniem każdą z tych wstydli-
wych części.

[…] se pode conhecer sua grande bestialidade, pois, se algum pouco de 
razão entre eles houvesse, seguiriam a Natureza, cobrido aquelas par-
tes sómente que ela mostrou que deviam ser cobertas, pois vemos, na-
turalmente, que em cada um daqueles lugares vergonhosos pos a Natu-
reza cerco de cabelos (Zurara–Soares: 443).
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Bestialstwem były wedle bulli papieskiej oraz kroniki Zurary: cho-
dzenie nago (lub okrywanie jedynie części wstydliwych), brak wsty-
du, brak religii, brak poczucia dobra i zła, brak praw, ale także tryb 
życia polegający na braku domostw, a nawet pożywieniu, w którym 
brak chleba i wina (Zurara–Soares: 151, 442; na co zwrócił uwagę 
Margarido 1984: 529). Do określenia „bestialstwo” Zurara w inwo-
kacji do swojej kroniki dodawał jeszcze „barbarzyństwo”. Termin 
ten został zaczerpnięty ze starożytności, ale sprecyzowany zgodnie 
z  przekonaniami średniowiecznymi. Autorowi chodziło o  nazwa-
nie nim ludów, „które od początku świata nigdy nie kontemplowały 
światła bożego” (Zurara–Soares: 33–34, „daqueles bárbaras nações 
[…] cuja antiga generação desde o começo do Mundo nunca viu luz 
divinal”).

Używanie przez Portugalczyków (i innych Europejczyków) ter-
minów „bestialstwo” i „barbarzyństwo” w ich rozbudowanym zna-
czeniu może wynikać z  jeszcze jednego powodu. Portugalczycy to 
wszystko dostrzegali i  opisywali, ale mieli trudności z  uogólniają-
cym nazwaniem tych obserwacji.

Tarikhu Farrar w swym ciekawym, choć traktującym wybiórczo 
materiał źródłowy, artykule, ujmującym syntetycznie problem opinii 
Europejczyków o zachodnich Afrykanach od około 1450 do 1800 r., 
zwrócił uwagę na to, że Europejczycy nie znali w tym okresie i nie 
myśleli za pomocą kategorii postępu i ewolucji kultury ani towarzy-
szącego tej ewolucji pojęcia szczebli rozwoju („they did not think 
in terms of progress and cultural evolution with the concomitant  
stages of development”, Farrar 1992: 275). Jeśli więc obserwowali na-
gość, biedę, niedostatek, złe pożywienie, brak organizacji państwo-
wych lub ich skromną skalę, na określenie tych cech nie znajdowali 
innych terminów niż „barbarzyństwo”, „bestialstwo”, „dzikość”. 
Dokładniejsza obserwacja ludów Afryki i zauważenie różnic między 
nimi dały wprawdzie Portugalczykom i innym Europejczykom wie-
le do myślenia. Jednakże pojęcia zacofania czy szczebli rozwoju po-
wstały dużo później (Farrar 1992: 259).

Doświadczenie, które uzyskano dzięki wyprawom do Afryki, 
skłoniło Portugalczyków do ponownego rozważenia cechy „bestial-
stwa”. Termin ten zdaniem wielu autorów okazał się nieprzydatny 
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w odniesieniu do wszystkich ludów Afryki i wszystkich cech ich or-
ganizacji oraz trybu życia. Poznali przecież liczne ludy, których or-
ganizacja polityczna, ceremoniały władzy, złożone formy podziałów 
społecznych, znajomość handlu, uprawy bawełny, tkactwa, rzeźby – 
nie pozwalały na określenie ich bestialskimi. Wszystkie te informa-
cje miały znaczenie praktyczne, gdyż wpływały na skuteczność kon-
taktów z partnerami handlowymi. Ale miały też znaczenie bardziej 
ogólne, światopoglądowe, kształtujące opinie o  Afrykanach i  kon-
cepcję człowieczeństwa, a  także rozumienie złożoności świata po-
znanego w  trakcie wypraw zamorskich. Jednakże termin „bestial-
stwo” nie został porzucony. Zmiana w  jego stosowaniu przybrała 
kilka form. Po pierwsze zarezerwowano go dla niektórych tylko lu-
dów lub niektórych zachowań mieszkańców Afryki. Po drugie za-
częto go stosować wybiórczo w stosunku do biedniejszej, stojącej ni-
żej w hierarchii społecznej części danego ludu, podczas gdy grupy 
rządzącej i kupiectwa tak nie nazywano. Trzecia postawa wiązała się 
zaś z traktowaniem jako bestialstwa (także barbarzyństwa) pozosta-
wania w pogaństwie.

Gomes, pisząc o Azenegach i przytaczając opinię poprzedników, 
zauważył, że „prowadzą życie bestialskie i jedzą mięso prawie suro-
we oraz mleko” (Gomes 1959: 19, 21, „vivunt vita bestiali et come-
dunt carnes quasi crudas ac lac”). Prostota pożywienia, niegotowane 
posiłki uzasadniały jego zdaniem ocenę ich życia jako „bestialskie-
go”. Ca da Mosto zanotował, że Kanaryjczycy, prowadząc wojny, 
„mordują się jak dzikie bestie”, ponadto chodzą nago, żyją w grotach 
czy górskich pieczarach, „nie mają religii” (Ca da Mosto–Leporace: 
20). To ostatnie twierdzenie nie przeszkodziło mu nazwać ich „bał-
wochwalcami”. Na ten surowy osąd musiały wpłynąć wcześniejsze 
opinie Portugalczyków. „Władcy Senegalu”, czyli Dżolof, ani wład-
cy Kaioru Budomela nie tylko nie nazwał w ten sposób, ale podkre-
ślał ich umiejętność rządzenia, utrzymywania posłuszeństwa wśród 
poddanych, a  także organizowania ceremonii, handlowania, inte-
resującego sposobu prowadzenia rozmów. Pewne cechy Wolofów 
określił jednak bestialskimi i okrutnymi. Przede wszystkim sposób 
prowadzenia wojen i fakt, że „mordują się bez opamiętania jak dzi-
kie bestie” (Ca da Mosto–Leporace: 48). Bestialstwem była więc dla 
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Ca da Mosto wojna i wzajemne mordowanie się, czyli pewna część, 
a nie całość, życia i organizacji politycznej Wolofów.

Ca da Mosto jako jeden z pierwszych autorów dostrzegł i od-
notował różnice między Afrykanami należącymi do jednego ludu. 
O Wolofach napisał:

Większość tych ludzi chodzi nago, za jedyny przyodziewek mając ko-
zią skórę upiętą na modłę spodni, którą osłaniają wstydliwe części cia-
ła. Panowie jednak oraz wszyscy, którzy cokolwiek znaczą, noszą cien-
kie bawełniane koszule.

[…] squasi tuti vano nudi continuamente, salvo che portano uno coro 
de carva messo in forma de una braga, con che se copreno le lor ver-
gogne. Ma li segnori e quelli che pono alguna cossa, vesteno camise de 
gottonine (Ca da Mosto–Leporace: 45; Ca da Mosto–Podróże: 34).

Również posiłki spożywano w różny sposób. Władcy czynili to w od-
osobnieniu, zaś pospolici ludzie „zbierają się do jedzenia po dzie-
sięć–dwanaście osób, stawiając pośrodku jeden kosz z  potrawami, 
do którego każdy sięga ręką”. Nie podobało się to Wenecjaninowi. 
„Jedzą z ziemi jak zwierzęta” – napisał (Ca da Mosto–Leporace: 58).

Tak oto pojawiło się rozróżnienie różnych grup Afrykanów i ich 
trybu życia. Powstała opozycja – bestialstwo zwykłych ludzi zosta-
ło przeciwstawione pewnej ogładzie i lepszym obyczajom władców 
oraz dostojników. Nagość nie cechowała wszystkich Afrykanów, ale 
jednych wobec innych – którzy ciało okrywali. Teza o życiu bez praw 
i  zasad okazała się sprzeczna z  rzeczywistością, gdy obserwowano 
ludy afrykańskie tworzące państwa lub wodzostwa, w których stoso-
wano prawa zwyczajowe, a ich przestrzegania strzegli panujący, ist-
niały też sądy i system wymiaru sprawiedliwości.

Oskarżanie o bestialstwo pojawiło się z nową siłą na przełomie 
XV i  XVI w. Tak charakteryzowano nie tylko poszczególne ludy, 
na przykład Kanaryjczyków, ale nawet „Etiopów”, czyli wszystkich 
Afrykanów. Münzer, który w czasie swej podróży do Portugalii ze-
brał wiele informacji o wyprawach do Afryki, w  liście datowanym 
na około 1495 r. pisał o  Kanaryjczykach jako o  ludzie bardzo be-
stialskim („Erant autem populus multum bestialis”). O  Berberach 
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żyjących na północ od ujścia Senegalu utrzymywał, że „żyją życiem 
bestialskim” (Münzer 1854: 348, 351, „vivunt vita bestiali”). W prze-
wodniku żeglarskim opublikowanym w 1509 r., ale wcześniej roz-
powszechnianym w  kopiach rękopiśmiennych, cytowanym przez 
Hortę pada w odniesieniu do Etiopów sformułowanie „quase bestas 
em semelhança humana alienados do culto divino” (Horta 1991a: 
256, „prawie bestie [chociaż są] na podobieństwo ludzi, ale wyłącze-
ni z boskiego kultu”). To twierdzenie dosłownie przyjął i powtórzył 
Pacheco Pereira w prologu do swego dzieła, pisząc o Etiopach (czyli 
znowu ogólnie o Afrykanach), że są „quasy bestas em semelhança 
humana” (Pacheco–Kimble 1937: 2, „Ethiopians who were almost 
bests in human form”; w  wydaniu Pacheco–Mauny zawierającym 
tekst portugalski i tłumaczenie francuskie Prologu nie przytoczono; 
cytaty portugalskie za Carvalho 1983: 413, 430; Horta 1991a: 256, 
przyp. 188–190).

Opinie te autorzy łączyli z  pogaństwem opisywanych ludów 
i odmową przyjęcia chrześcijaństwa. Twierdzenia o braku u takich 
ludów praw i poczucia dobra oraz zła wydają się odnosić do braku 
chrześcijańskiego poczucia moralności, a nie jakiegokolwiek syste-
mu prawnego. Uważano bowiem, że moralność – poza moralnością 
chrześcijańską – nie istnieje.

Afrykanów dotyczyły nie tylko przekazy pisane. Powstawały 
również ich wizerunki. Najczęściej tych, którzy znaleźli się jako nie-
wolnicy w Europie (Devisse, Mollat 1979a; 1979b i il. 19). Pojawiały 
się jednakże, chociaż rzadko, obrazy mieszkańców Afryki znaj-
dujących się na miejscu, w  Gwinei. W  latach 1505–1506 Baltazar 
Springer, niemiecki kupiec i  faktor domu Weslerów z  Augsburga, 
odbył podróż do Afryki i Indii, aby dołączyć do portugalskiej eks-
pedycji Francisca de Almeidy do Indii. Jego relacja stała się podsta-
wą do wykonania przez Hansa Burgkmaira drzeworytniczego pasa 
czy też fryzu przedstawiającego ludy Afryki i Azji napotkane przez 
Springera. Fryz powstał w 1508, a druga wersja drzeworytów w 1509 r. 
Obrazy, połączone z  fragmentami tekstu, ułożono zgodnie z  itine-
rarium podróżnika (Leitch 2009: 143). Pierwszy z  nich przedsta-
wia mężczyznę, kobietę i dwoje dzieci w Gwinei. Napis brzmi: „In 
Gennea”. W innych wersjach drzeworytu postacie mężczyzny i ko-
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biety z dziećmi są przedstawione osobno (patrz il. 1) i zostały pod-
pisane „Gennea” (przy postaci mężczyzny napis jest opatrzony 
znakiem skrócenia). Z opisu wynika, że chodzi być może o miesz-
kańców wybrzeża z okolicy dzisiejszego Bissau. Postacie zostały uka-
zane nago, kobieta i dzieci ze sznurami paciorków na szyjach, a obo-
je dorośli z  bransoletami na rękach. Jest to zgodne z  fragmentem 
opisu Springera, wedle którego:

wszyscy oni są czarni jak Maurowie [w tym wypadku można też tłu-
maczyć „Murzyni”] […]. Tak zwana Ziemia Czarnych rozciąga się na 
przestrzeni tysiąca czterystu mil, a tamtejsi mieszkańcy chodzą nago, 
noszą złote obrączki (bransolety) na rękach i nogach […].

[…] und alle waren Schwarz wie die Mohren […]. Das genannt more-
land ist m /cccc/ meyl weyt wöliche ganz nackent und gulden ring an 
armen und füssen tragen […] (Springer 1509: fol. 2; Hirschberg 1962: 
tablice 2 i 10 wraz z tekstami opisów; Leitch 2009: 140, 156).

Drzeworyty Burgkmaira cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
jeszcze w XVII i XVIII w., powstawały ich następne kopie i wersje 
(Massing 1995; Leitch 2009; 2010). Z jednej strony przyczyniły się 
one do poznania w Europie wizerunku czarnych Afrykanów z Gwi-
nei, z drugiej – przez powielanie obrazu – do stereotypizacji tego wi-
zerunku, w tym nagości widzianej (błędnie) jako zjawisko w Afry-
ce powszechne.

W kształtowaniu się opinii Portugalczyków (i innych Europejczyków 
zbierających informacje o  wyprawach do Afryki) można wyodręb-
nić dwie tendencje różnicujące te poglądy. Pierwsza jest reprezen-
towana przez większość tekstów i można ją uznać za przeważającą. 
Polegała ona na początkowym oskarżaniu najwcześniej poznanych 
ludów o bestialstwo i barbarzyństwo. Te uogólniające i jednostron-
ne sądy były łagodzone przez poczucie wspólnoty człowieczeństwa 
z  tymi ludami oraz przez nadzieję na ich chrystianizację. Ponadto 
sądy te stopniowo ustępowały w miarę poznawania ludów afrykań-
skich, które przestano traktować jak jednolitą, niezróżnicowaną we-
wnętrznie całość. W trakcie XV w. Portugalczycy zgromadzili wiele 
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wiadomości o różnych typach organizacji ludów Afryki, o ich roz-
maitych zajęciach i obyczajach. Zarzut bestialstwa został skorygo-
wany. Albo znikał z relacji, których autorzy zetknęli się osobiście 
z Afrykanami, rokowali z ich władcami, wymieniali towary, podzi-
wiali finezję miejscowej sztuki, albo zostawał przesunięty w  kie-
runku zwykłych Afrykanów, nieuczestniczących w  kontaktach 
z Portugalczykami, tak jak uczestniczyli w nich władcy, naczelnicy 
i kupcy afrykańscy.

Autorzy reprezentujący drugą tendencję nie mogli zanegować 
istnienia wśród Afrykanów różnorodnych organizacji, sprawności 
ich działania, zdolności handlowych i tak dalej. Ale ponad tę wiedzę 
przekładali ocenę ogólną, negatywną, dotyczącą pogaństwa i  nie-
chęci „Etiopów” do przyjęcia chrztu.

Najgłębszą konsekwencją poznawania Afrykanów przez Portugal-
czyków była konieczność przemyślenia własnej koncepcji człowieka. 
Próba odpowiedzi na pytanie, czym jest ludzkość. Pytanie to w wy-
niku odkryć i poznania tak licznych i  różnorodnych ludów trzeba 
było postawić od nowa. Nie podważało to chrześcijańskiej koncep-
cji człowieka, ale stawiało wobec niej nowe, skomplikowane wy-
zwania. Tendencja, którą nazwałem powyżej przeważającą, trwała 
przez cały XV w. i przez zgromadzenie wielu doświadczeń pozwala-
ła dostrzegać ludzkość w jej różnorodności i złożoności. Tendencja 
druga, zasygnalizowana dopiero kilkoma tekstami z przełomu XV 
i XVI w., prowadziła do wniosku, że celem powinno być przyjęcie 
przez ludy zamorskie wartości chrześcijańskiej Europy, a różnorod-
ność powinna ustąpić ujednoliceniu. To doświadczenie i  ta dwo-
istość postaw wobec Afrykanów zamyka okres pierwszych kontak-
tów, w trakcie których szybko narastająca wiedza i zmienność ocen 
z  nią związana nie pozwoliły na ukształtowanie się stereotypów. 
Możemy dostrzec dopiero ich zalążek. W materiale przeze mnie ze-
branym początki stereotypizacji ocen odnajduję w  dziele Pacheca 
Pereiry i  w  replikach drzeworytów Burgkmaira. W  o  trzy dziesię-
ciolecia późniejszym dziele João de Barrosa pojawia się ponadto sil-
ne poczucie wyższości, gdy autor wkłada w usta Caramansy słowa 
o barbarzyństwie Afrykanów i  ich kraju, a paradny strój jego świ-
ty określa jako komiczny. Możemy to przyjąć jako świadectwo prze-
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miany, która dokonała się w  pierwszych dziesięcioleciach XVI w., 
wyznaczającej koniec epoki pierwszych kontaktów.

Afrykanie o Europejczykach

Pytanie o stosunek Afrykanów do Europy postawił David Northrup 
(2002). Jego zwięzła synteza dotyczy długiego okresu 1450–1850. 
Sądzę, że istnieje potrzeba podzielenia owych czterystu lat na pod-
okresy i przeprowadzenia badań bardziej szczegółowych. O ile opi-
nie Europejczyków o Afrykanach są dla XV i pierwszych lat XVI w. 
poświadczone przez różnorodne źródła europejskie, o  tyle opi-
nie Afrykanów są do zbadania trudne. Kultury wybrzeża zachod-
niej Afryki miały w XV w. charakter niepiśmienny. W kontaktach 
międzyludzkich i rejestrowaniu wydarzeń z przeszłości dominowa-
ły pamięć i przekaz ustny (uzupełniany przez ceremoniały, sztukę, 
dźwięki bębnów, muzykę, gesty). Jednakże miejscowe tradycje ust-
ne nie sięgają – w zakresie tematu będącego przedmiotem prezen-
towanego rozdziału – tak odległych stuleci, jak XV i początek XVI. 
Dowodzą tego badania Harveya Feinberga (1989) oraz Christophe-
ra DeCorse’a (1992; 2001) przeprowadzone na przykładzie Złotego 
Wybrzeża (Mina). Pisał o tym również Paul Hair (1994a: 45). Jeste-
śmy więc zdani na dwa istniejące typy źródeł: pisane przekazy euro-
pejskie oraz sztukę afrykańską końca XV i początku XVI w.

W  obfitej literaturze dotyczącej wczesnych wypraw portugal-
skich do Afryki Zachodniej prac poświęconych opiniom Afrykanów 
jest zaledwie kilka. Poza przytoczoną publikacją Northrupa dotyczą 
one fragmentów tego problemu. Hair w dziele o utworzeniu zam-
ku São Jorge da Mina przeanalizował na podstawie źródeł pisanych 
argumentację i  opinie miejscowego naczelnika Caramansy, który 
prowadził rokowania z Diogiem de Azambuja (Hair 1994a: 16–34). 
Z kolei Kathy Curnow (1990) korzystała z dzieł sztuki afrykańskiej 
z terenów Sierra Leone i z Beninu. Starając się przedstawić sposób 
myślenia Afrykanów, wprowadziła na określenie Portugalczyków 
termin „inny” (other). Moim zadaniem jest porównanie wnio-
sków wynikających z analizy źródeł pisanych i z analizy dzieł sztu-
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ki, określenie wiarygodności tych przekazów – większej szczególnie 
wtedy, gdy potwierdzają się nawzajem – a ponadto próba oceny opi-
nii Afrykanów na temat Europejczyków i przemian tych opinii od 
XV do początku XVI w., w całym regionie, który mnie interesuje.

Teksty pisane przez Europejczyków, w których są zawarte wypo-
wiedzi Afrykanów, to relacje naocznych świadków wydarzeń – kupców, 
żeglarzy i  odkrywców podróżujących do Afryki i  stykających się 
z miejscową ludnością. Byli to Ca da Mosto i Diogo Gomes, którzy 
pisali o Wolofach, Mandingach i Sererach, oraz Eustache Delafosse 
piszący o  wybrzeżu Mina. Ponadto wypowiedzi Afrykanów są za-
warte w  kronikach odkryć. Zurara informował o  Azenegach, 
Wolofach i Sererach, Pina – o rokowaniach na wybrzeżu Mina oraz 
o dotarciu do Beninu. Następni autorzy: Valentim Fernandes, Pacheco 
Pereira oraz João de Barros czerpali z poprzednich dzieł oraz dodawali 
wiadomości, które udało się im zebrać osobiście. Z kolei dzieła sztu-
ki pochodzą z terenów Sierra Leone, gdzie tworzyli rzeźbiarze z ludu 
Sapi (Temne), i z Beninu oraz tamtejszych artystów z ludu Edo (Bini). 

Mamy więc w  materiale źródłowym wypowiedzi i  opinie oraz 
wrażenia formułowane przez Afrykanów z  różnych grup etnicz-
nych, zasiedlających ściśle określone części wybrzeża. Możemy więc 
po pierwsze analizować osądy ludzi należących do tych konkretnych 
grup. Po drugie możemy przypisać te opinie Afrykanom zajmującym 
różne pozycje społeczne. Po trzecie możemy dokonać uogólnienia 
tych opinii i ich sumę uznać za opinię Afrykanów o Europejczykach 
w okresie XV i początku XVI w. Ta ostatnia możliwość, wobec szczu-
płości materiału źródłowego oraz jego zróżnicowania dotyczącego 
przestrzeni, może być jedynie hipotezą.

Jeśli w  którymkolwiek ze źródeł pisanych zostały zarejestro-
wane wypowiedzi i opinie Afrykanów, podstawą zapisu było to, co 
Europejczykom przekazali tłumacze i co słuchający z owych tłuma-
czeń zrozumieli. Relacje naocznych świadków i  uczestników roz-
mów są zapewne bliższe wypowiedziom Afrykanów. Europejczycy 
notowali wprawdzie to, co przekazali im tłumacze, ale ponadto ob-
serwowali swych afrykańskich rozmówców, widzieli ich mimikę 
i gesty (Russell 1995a; Tymowski 2002). Mogli więc lepiej zrozumieć 
to, co i  z  jaką intencją do nich mówiono. Dzieła kronikarzy mają 
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charakter podwójnie, nawet wielokrotnie pośredni. Zapisywali oni 
wypowiedzi Afrykanów na podstawie słów tłumaczy, które trafia-
ły do portugalskich odkrywców. Dopiero ci ostatni relacjonowali je 
kronikarzom.

Poza opiniami Afrykanów zapisanymi przez Europejczyków 
dysponujemy drugim typem źródeł. Oto część mieszkańców Afryki 
wyrażała swoje wrażenia i opinie o europejskich przybyszach w dzie-
łach sztuki. W dwóch regionach zachodnioafrykańskiego wybrzeża – 
w Sierra Leone i w państwie Benin – od końca XVI w. powstawały 
rzeźby przedstawiające Portugalczyków. Początek badań tej rzeźby 
dały prace Williama Fagga (1959) oraz tegoż wraz z Ezio Bassanim 
(Bassani, Fagg 1988). Najbardziej kompletny katalog sztuki Beninu 
został opublikowany pod redakcją Barbary Plankensteiner po wysta-
wie w Wiedniu w 2007 r. (Plankensteiner 2007). Szczególną warto-
ścią tych przekazów jest bezpośredni charakter wypowiedzi zawar-
tych w  dziełach rzeźbiarzy. Przeprowadzając krytykę tych źródeł, 
historyk musi uwzględnić odrębny język (kod) dzieła sztuki, wziąć 
pod uwagę okoliczności polityczne, społeczne i ekonomiczne two-
rzenia rzeźb, ich przeznaczenie oraz odrębność sytuacji dwóch re-
gionów, w których powstawały (Vansina 1984).

Pierwsze zetknięcia się obu stron w latach 30. i 40. XV w. miały 
charakter nieoczekiwany, zaskakujący, sporadyczny i krótkotrwały. 
Były naznaczone agresją przybyszów. Wśród Afrykanów przeważa-
ły zdumienie, strach, chęć uniknięcia kontaktu (Tymowski 2005a). 
Ale jednocześnie próbowali oni zrozumieć (wytłumaczyć sobie), 
kim są przybysze oraz czym są i  czemu służą przedmioty i narzę-
dzia, którymi ci ostatni dysponowali. Afrykanie, jak Europejczycy, 
nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z ludźmi, a nie z ducha-
mi lub upiorami czy bestiami. Zurara dał temu wyraz wielokrotnie 
(Zurara–Soares: 145, 193, 336). Ponadto zamiar nawracania, który 
był ważnym motywem działań Infanta Henryka, wynikał z przeko-
nania, że mimo wszelkich różnic kultury napotkano ludzi. 

Postawę Europejczyków można wyjaśnić tym, że znali Afrykanów 
(czarnych i  białych) od starożytności (Snowden 1970; Bieżuńska-
-Małowist, Małowist 1987: 46, 55–57, 320–324). Natomiast dla 
czarnych ludów zamieszkujących wybrzeża Afryki Zachodniej, na 
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południe od ujścia Senegalu, kontakt z  Portugalczykami i  inny-
mi Europejczykami był zjawiskiem nowym. Wolofowie, zachodni 
Mande, może także Sererowie mogli sporadycznie stykać się z kup-
cami i marabutami arabskimi oraz berberskimi, a więc z ludźmi bia-
łymi. Obecność marabutów arabskich lub berberskich u Budomela 
poświadcza Ca da Mosto (Ca da Mosto–Leporace: 56–57). Wiemy, 
że kupcy arabscy i berberscy docierali z Afryki Północnej do miast 
leżących nad Nigrem i Bani, ale tylko nieliczni do obszarów na wy-
brzeżu Afryki Zachodniej położonych peryferyjnie wobec Mali 
i Songhaju. Natomiast ludy zasiedlające dalsze odcinki wybrzeża – 
takich kontaktów nie miały w ogóle. Jednakże i one bez wątpliwości 
przyjmowały, że przybysze są ludźmi.

W  połowie lat 40. Portugalczycy zaczęli starać się o  nawiąza-
nie kontaktów pokojowych i  handlu. Pierwsze ich propozycje ze 
względu na wcześniejsze ataki były odrzucane (Zurara–Soares: 
365). Wolofowie w  ciągu kilku lat zdołali jednak porozumieć się 
z Portugalczykami (Ca da Mosto–Leporace: 49). Ale w innych czę-
ściach wybrzeża i  wśród innych ludów kontaktu odmawiano na-
dal. Szczególnie wytrwali w  odrzucaniu propozycji portugalskich 
byli Sererowie, sąsiedzi Wolofów, zasiedlający tereny na południe od 
Przylądka Zielonego. W 1446 r. w walce z tym ludem ponieśli śmierć 
Nuno Tristão i  większość załogi jego karaweli (Zurara–Soares: 
485–487). Rok później zginął tam duński rycerz Valarte, działają-
cy w służbie Henryka Żeglarza (Zurara–Soares: 542–543; Tymowski 
2008a). Po dalszych ośmiu latach, w 1455 r. odmowa kontaktu spo-
tkała Ca da Mosto. Zapisał on bardzo ciekawą wypowiedź Sererów 
przekazaną przez tłumaczy. Rozmawiano w ten sposób, że afrykań-
skie łodzie zbliżyły się do karaweli, bez kontaktu na lądzie. Sererowie

odpowiedzieli, że w przeszłości docierały już do nich jakieś informacje 
o nas i o naszym handlu z Murzynami z Senegalu, którzy jednak po-
nad wszelką wątpliwość są złymi ludźmi, skoro godzą się na naszą przy-
jaźń. Oni sami uważali bowiem za rzecz pewną, że my (i inni) chrześci-
janie jadamy ludzkie mięso i kupujemy Murzynów tylko po to, żeby ich 
zjeść. Dlatego za nic na świecie nie życzą sobie naszej przyjaźni; wręcz 
przeciwnie, pragną nas wszystkich pozabijać.
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La riposta soa fo che nel passado de nui i avea habuto qualche noticia 
e del nostro praticar con quelli Negri de Senega, i quali non podea es-
ser salvo che cativi homini in voler nostra amistade, perché lor teniano 
per fermo che nui altri christiani manzavemo carne humana e che non 
compravemo Negri salvo per manzarli, e che per questo non voleano 
nostra amistade per algun modo del mondo, ma anche ne volea amazar 
tuti (Ca da Mosto–Leporace: 85; Ca da Mosto–Podróże: 59).

Jest to najwcześniejszy, tak obszerny i wiarygodny zapis opinii Afry-
kanów o  Europejczykach z  okresu przed nawiązaniem kontaktów. 
Opis świadczy, że wieści owe rozchodziły się w Afryce, były przeka-
zywane od jednych ludów do drugich. O przybyszach z Europy wie-
dziano często już przed pierwszym zetknięciem się z nimi. Takie roz-
przestrzenianie się informacji potwierdza opis Gomesa (1959: 19). 
Poza tym wypowiedź Sererów zawiera uzasadnienie odmowy. Afry-
kanie starali się wniknąć w motywy postępowania Portugalczyków 
i je zrozumieć. Obawiali się nie tylko napaści, ale i ludożerstwa przy-
byszów. Tak tylko mogli sobie wytłumaczyć nabywanie niewolni-
ków, którzy, raz kupieni, znikali z pola widzenia Afrykanów. W tej 
sytuacji Sererowie uznali za niebezpieczny nawet handel. 

W okresie napaści i rabunków, a później walk spowodowanych 
odrzucaniem portugalskich propozycji handlu, Afrykanie zwracali 
szczególną uwagę na broń przybyszów. Poza karawelami skupiali się 
na działach (bombardach) i na kuszach przeciwników. Według Ca 
da Mosto w 1455 r. nad Gambią grzmot armat wywoływał strach, 
ale obawy mijały, gdy kamienne kule spadały koło łodzi Afrykanów, 
nie czyniąc im szkody. Większe wrażenie robiły kusze, których poci-
ski okazywały się śmiercionośne, a zasięg ich rażenia – duży (Ca da 
Mosto–Leporace: 83).

Również wśród Wolofów, z  którymi handlowano pokojowo, 
pokaz rażenia z kuszy i  strzałów z bombard spowodował zdziwie-
nie, mówili oni nawet, że to „diabelski wynalazek” (Ca da Mosto– 
–Leporace: 70, „cossa del diavolo”). Słowo „diabelski” jest tu zapew-
ne interpretacją tłumacza lub samego Ca da Mosto, gdyż w religiach 
ludów zachodniej Afryki istnieje wprawdzie pojęcie złych duchów, 
ale nie diabła (Mbiti 1980: 111–112, 254; Piłaszewicz 2000: 78–80). 
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Późniejsze o cztery–pięć dziesięcioleci rzeźby afrykańskie przed-
stawiające Portugalczyków potwierdzają ich obraz zawarty w  źró-
dłach pisanych. Duża część rzeźb z  obu terenów (Sierra Leone 
i Beninu) ukazuje portugalskich rycerzy. W ich wyposażeniu waż-
ne miejsce zajmowały kusze (Bassani, Fagg 1988: 105, il. 125 – Sierra 
Leone; Plankensteiner 2007: nr katalogu 233 – Benin; patrz też il. 4 
w tej książce). Ponadto w rzeźbach z Beninu są przedstawiane kije 
z lontami do dział oraz muszkiety (Plankensteiner 2007: nr katalogu 
10, 11 – lonty, 233, 234, 236 – muszkieterzy; patrz też il. 3, 6–7) oraz 
ręczne działko (patrz il. 5). Do innych atrybutów powrócę w dalszej 
części tego rozdziału.

W  okresie walk Portugalczycy byli więc postrzegani przez 
Afrykanów jako niebezpieczni napastnicy. Widziano w  nich lu-
dzi wyposażonych w zdumiewającą i groźną broń, której przypisy-
wano złą moc magiczną. W skrajnych interpretacjach upatrywano 
w Portugalczykach nawet ludożerców.

Takie opinie nie odbierały Afrykanom ducha walki. Owszem, 
skłaniały ich do obrony, a nawet do atakowania przybyszów i prób 
ich odegnania.

Gdy Portugalczycy próbowali zmienić sytuację i nawiązać kon-
takty pokojowe, przeszkodą była nie tylko nieufność, ale także oba-
wa Afrykanów, którzy wcześniej zabili jakichś Europejczyków, przed 
zemstą. Pisał o tym Gomes, który obawy przyszłych partnerów (za-
pewne Sererów) rozwiał przy pomocy darów. Nad rzeką Gambią 
pokojowo nastawieni Afrykanie z ludu Mande starali się mu wyja-
śnić, dlaczego wcześniej ludy mieszkające po drugiej stronie rzeki 
walczyły z Europejczykami. I w tym wypadku rozmowy i dary po-
zwoliły na rozpoczęcie regularnych kontaktów handlowych (Gomes 
1959: 31, 35). Rozmowy Afrykanów z  Portugalczykami i  innymi 
Europejczykami w służbie portugalskiej stały się wtedy dłuższe, spo-
kojniejsze, pozwalające na przytaczanie przez obie strony uzasad-
nień swoich działań. W  materiale źródłowym mamy kilka opisów 
takich rozmów: Valartego z Guitenyią w 1446–1447 r.; Ca da Mosto 
z  Budomelem w  1455 i  tegoż weneckiego kupca z  naczelnikami 
Mande nad Gambią w 1456 r.; rozmowy Gomesa z tymi naczelnika-
mi około 1456 i 1459 r.; rozmowy kupca z Brugii Delafosse’a z miesz-
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kankami wioski Aldeia das Duas Partes na wybrzeżu Mina w 1480 r.; 
wreszcie polityczne rokowania Dioga de Azambuja (wysłannika kró-
la João II) z naczelnikiem tejże wioski Caramansą w 1482 r. W opi-
sach tych rozmów i  spotkań znajdują odbicie opinie Afrykanów 
o  Europejczykach. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w  źródłach 
przetrwał opis tylko niewielkiej części takich kontaktów. Było ich 
o  wiele więcej, o  bardzo różnym znaczeniu i  przebiegu. Powstały 
i  przetrwały te opisy, które dotyczyły rozmów czy spotkań dla 
Portugalczyków szczególnie ważnych. Podnosi to wiarygodność opi-
sów, nawet mimo ich wyrywkowego charakteru.

Spotkaniom i  rozmowom z  Afrykanami przyświecało ze stro-
ny europejskiej kilka celów. Dążenia europejskie znajdowały po dru-
giej stronie bardzo zróżnicowany odzew, zależny od celów przyję-
tych przez Afrykanów.

Najbardziej powszechny był cel handlowy, dotyczący większo-
ści prowadzonych rozmów. Przyjmowały go obie strony na podsta-
wie rozeznania, czym dysponuje partner. Płaszczyznę porozumienia 
znajdowano stosunkowo łatwo. Szybko ustalono zestaw towarów, 
które były atrakcyjne dla Europejczyków. Chodziło głównie o złoto, 
kość słoniową, niewolników, pieprz zwany malagueta i jako uzupeł-
nienie pachnidła, egzotyczne zwierzęta i inne osobliwości. Ustalenie 
towarów europejskich, które interesowały Afrykanów, wymaga-
ło pokonania kilku przeszkód. Prawie wszystkie przedmioty budzi-
ły bowiem zdumienie i zaciekawienie. Ich twórcom i użytkownikom 
przypisywano moc magiczną. Gdy Ca da Mosto przyjął na karaweli 
wysłanników Budomela, ich zachwyt wzbudziła kobza. Twierdzili,

widząc, że jest to instrument sporządzony ręcznie, że ową rzecz nie-
biańską sam Bóg musiał wykonać własnymi rękami. [Obserwując wy-
posażenie karaweli], mówili nam, że jesteśmy wielkimi czarownikami, 
prawie jak sam diabeł, gdyż inni ludzie nawet na lądzie z trudem znaj-
dują drogę z  jednego miejsca do innego, my zaś przemieszczamy się 
po morzu. [Widząc świecę i poznając sposób jej sporządzenia, Wolofo-
wie] wpadli w podziw i orzekli, że my chrześcijanie posiedliśmy wszel-
ką wiedzę.
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[…] e visto che quella giera instrumento fato a man, dixeano quella es-
ser cossa celestial e che Idio l’avea fata con le sue man […]. E poi dis-
sea che nui altri dovevemo esser grandi incantadori e quasi comparabili 
al diavolo, digando che li homini che andavano per terra haveano fati-
cha de andar da un luogo a l’altro, che nui andavemo per el mar […] ri-
maxeno molto admirativi, dicendo che tuto el saver de le cosse el giera 
in nui (Ca da Mosto–Leporace: 70–72; Ca da Mosto–Podróże: 50–51).

Problemem było to, które z  tych przedmiotów Europejczycy zga-
dzali się sprzedawać i które mogły mieć zastosowanie w społeczeń-
stwach afrykańskich. Okazało się, że są to dwa istotne ograniczenia. 
Na przykład broń bez wątpienia interesowała Afrykanów, ale władcy 
portugalscy wprowadzili zakaz jej eksportu do Afryki (Ordonaçoens 
do Senhor Rey D. Afonso V, Coimbra 1792: vol. 4, 63; Ordonações 
Manuelinas, Evora – Lisbona 1521: vol. 5, 81 – obie pozycje cytuję 
za Saunders 1982: 12, 184; patrz też Thornton 1992: 45). Obejmo-
wał on nie tylko broń palną i kusze, ale także miecze i sztylety. Zakaz 
ten był przekraczany, lecz we wczesnym okresie kontaktów, w XV w. 
raczej sporadycznie (Gomes 1959: 53, 55; Blake 1967: 203; Brooks 
1993: 132–133, 141, 152; Thornton 1992: 48). Przedmioty budzące 
zainteresowanie – mamy wśród nich instrumenty muzyczne, świe-
ce – nie stały się obiektem handlu. Wybór Afrykanów dotyczył: koni 
dla władców i dostojników, tkanin, wyrobów metalowych, głównie 
z miedzi i mosiądzu, oraz ozdób. Afrykanie, określając towary, któ-
re chcieli kupować, dokonywali pewnego typu oceny oferty europej-
skiej z punktu widzenia własnych potrzeb i możliwości.

Europejczycy kierowali rozmowy z Afrykanami ku kilku następ-
nym sprawom. Starali się na przykład uzyskać informacje o wnętrzu 
kontynentu (Zurara–Soares: 447; Ca da Mosto–Leporace: 30–34; 
Gomes 1959: 37–41). W  rozmowach na ten temat nie znajdowa-
ły odbicia opinie Afrykanów o  Europejczykach. Lecz najistotniej-
sze i określające postawę tych pierwszych było to, że nie dopuścili 
do przeniknięcia drugich do wnętrza zachodniej części kontynen-
tu. Stało się tak w  całej Afryce Zachodniej, w  przeciwieństwie do 
Basenu Konga.
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Opinie Afrykanów były formułowane w sposób bardziej wyraź-
ny w rozmowach dotyczących religii. Zgodnie z rozkazami Infanta 
Henryka Portugalczycy mieli badać możliwości nawracania nowo 
poznawanych ludów (Zurara–Soares: 64–65, 549–550; Brásio 1958; 
Russell 1960: 11, 22–23; Tymowski 2003). Cel ten, niezwykle ważny 
z punktu widzenia Infanta, dla rycerzy i kupców pozostawał trudny 
do zrealizowania. W okresie walk chrzczono jedynie jeńców upro-
wadzonych do Europy. Gdy nastał czas kontaktów pokojowych, 
Europejczycy poruszali ten problem jako uzupełnienie głównego, 
handlowego tematu rozmów. 

Reakcje Afrykanów okazały się zróżnicowane. Podziwiając 
umiejętności przybyszów i  działanie różnych narzędzi, tłumaczyli 
sobie te nieznane rzeczy działaniem sił magicznych i  interwen-
cją lub pomocą Boga Europejczyków. Ale propozycje nawrócenia 
Afrykanie zazwyczaj pomijali milczeniem, nie podtrzymywali i nie 
rozwijali tego tematu. Tak stało się, gdy Valarte przedstawił naczel-
nikowi Guitenyi tłumaczenie listu Henryka Żeglarza poświęcone-
go w dużej części sprawie nawracania, a skierowanego do nieznane-
go Infantowi, domniemanego władcy miejscowego (Zurara–Soares: 
534–536). Guintenyia stwierdził, że jego zwierzchnik jest na wypra-
wie wojennej i brak z nim kontaktu. Zaproponował natomiast roz-
poczęcie handlu. We wsi poza Guitenyią byli także inni naczelnicy, 
a wśród nich kapłan. Być może ten ostatni dowiedział się o treści li-
stu Infanta Henryka i obawiał się przybyszy bardziej niż inni dostoj-
nicy wioskowi. W  rezultacie tych napięć Valarte zginął. Podobnie 
Caramansa pominął milczeniem sprawy wiary poruszone w mowie 
Dioga de Azambuja. Rokował natomiast energicznie w sprawie bu-
dowy fortecy i starał się przeciwstawić zamiarowi Portugalczyków. 
Hair, obszernie omawiający owe rokowania, poddaje ocenie krytycz-
nej wiarygodność tej części relacji João de Barrosa, która dotyczy 
propozycji przyjęcia chrztu (Hair 1994a: 23).

Relacja Ca da Mosto z  rozmów z  Budomelem zawiera naj-
wcześniejszy, obszerny opis dyskusji dotyczących spraw wiary, pro-
wadzonej przez Europejczyka z  Afrykaninem. Co więcej, wedle 
Ca da Mosto, to Budomel był inicjatorem rozmowy na ten temat. 
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Murzyński władca z zainteresowaniem słuchał wyjaśnień. Następnie 
ocenił, że

wiara nasza jest dobra i nie może być tak, aby Bóg dał nam tyle bogactw, 
zdolności i wiedzy, a nie dał nam także słusznego prawa. Ale mimo to 
wszystko, oni też mają dobre prawo. Utrzymywał też, że byłoby rozsąd-
ne, gdyby to raczej oni, Murzyni, zostali zbawieni, a nie chrześcijanie, 
bowiem Bóg jest panem sprawiedliwym i jeśli zatem nam dał tutaj tyle 
dobrych i różnorodnych rzeczy, a im Murzynom prawie nic w porów-
naniu z nami, i skoro Bóg dał nam raj tutaj, to oni powinni mieć go na 
tamtym świecie.

[…] che la nostra fede el tegnia che la fosse bona perché el non poria 
esser altramente, perché Idio ne havea dado tantebone e riche cosse,  
e tanto inzegno e saver, che anchòra ne de’haver dado bona leze; e che 
i tegnia che de bona rason lor Negri se podesse megio salvar che nui 
christiani, perché Idio era iusto signor, e che a nui in questo modo ha-
vea dado tanti beni de diverse cosse, e a lor Negri quassi niente a rispe-
to nostro; e che pertanto Dio ne havea dado el paradiso a noi de qua,  
e che loro el doveria haver de là (Ca da Mosto–Leporace: 57; Ca da 
Mosto–Podróże: 41–42).

Również bratanek Budomela, Bisboror, chętnie prowadził z Wene-
cjaninem rozmowy o religii.

Powyższy fragment relacji – jakkolwiek zapisany przez chrześci-
janina, zgodnie z jego mentalnością – ma charakter wyjątkowy i we 
wczesnym okresie wypraw niepowtarzalny. Dopiero w  latach 80. 
i  90., czyli około trzydzieści–czterdzieści lat później, prowadzono 
znane nam rozmowy o nawróceniu z władcą Wolofów – Bemoiem. 
Podobnie z  naczelnikiem prowincji Soyo w  Kongu, potem z  sa-
mym władcą Konga (Pina–MMA 1952: 32–35, 56–68, 112–116, 
121–125; Resende–MMA 1952: 36–38, 69–74, 117–120, 126–129; 
Barros–Cidade: 85–89, 109–118; Barros–MMA 1952: 39–43, 78– 
–85; także Russell 1995b oraz Newitt 2010: 100–108). Relacja Ca da 
Mosto jest pełna szczegółów, a rozmowa toczyła się bez żadnej pre-
sji. Wenecjanin starał się zrozumieć Budomela, a Budomel podobnie 
starał się pojąć zasady wiary chrześcijańskiej i wyrobić sobie o nich 
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opinię. Celem władcy Wolofów było zapewne wyjaśnienie, skąd bio-
rą się niezwykłe umiejętności Europejczyków i czy przyjęcie chrze-
ścijaństwa mogłoby być dla niego korzystne. O  ile w  czasie walk 
i konfliktów umiejętności obcych przypisywano magii, z naciskiem 
na moc złą i niebezpieczną, o tyle w czasie rozmów pokojowych moc 
tę traktowano inaczej. Nie była już ona zła, ale zastanawiająca, ta-
jemnicza i  twórcza. Starano się ją poznać, zrozumieć, może pozy-
skać. Dodajmy, że również Ca da Mosto przypisywał swym afrykań-
skim partnerom moc magiczną (Ca da Mosto–Leporace: 62–63). 
Niewykluczone, że Budomelem kierowały i  inne względy, nie tyl-
ko praktyczne. Być może szukał w religii przybyszów odpowiedzi na 
własne pytania i wątpliwości światopoglądowe. Z jego wypowiedzi 
wynikałoby, że ich nie znalazł.

Zainteresowanie władców państwa Benin religią przybyszów 
świadczy raczej o  innych celach. Po pierwsze myśleli oni o  włą-
czeniu obrazu Europejczyków i  stosunków z  nimi do budowy 
splendoru własnej władzy i  świetności dynastii. Potwierdzają to, 
skąpe skądinąd, teksty pisane oraz liczne rzeźby benińskie (Barros– 
–Cidade: 90; Dapper 1998: 11, 30; Plankensteiner 2007). Wizerunki 
Portugalczyków, przede wszystkim rycerzy, ustawiano na ołtarzach 
poświęconych władcom i  ich przodkom, podobnie jak stawiano 
tam rzeźby dostojników dworskich, sług, wojowników, sceny bitew  
(Ben-Amos 2007: 151–159). Podobizny Portugalczyków służyły więc 
głoszeniu chwały obów (władców) Beninu. Oba i jego dwór widzieli 
w Europejczykach, którzy przybywali do Beninu, jedną z grup ob-
cych ludów sobie podporządkowanych. Po drugie prowadzenie ro-
kowań dotyczących przyjęcia misji – jak to się stało w 1514 r. – mia-
ło dla władców Beninu cel praktyczny. Pragnęli oni pozyskać broń 
palną. Niepowodzenie tych starań oznaczało zaprzestanie rokowań 
w sprawach religijnych (Ryder 1969: 41–53). 

Kolejnym tematem rozmów i  ocen formułowanych przez 
Afrykanów o  Europejczykach były wygląd i  sposób postępowania 
przybyszów. Budomel i  jego dostojnicy nie wypowiadali się o apa-
rycji Ca da Mosto. Natomiast zwykli poddani Budomela dali wyraz 
swojemu zdziwieniu, gdy Wenecjanin poszedł zobaczyć lokalny targ. 
Otoczyli go ludzie, mężczyźni i kobiety. Zdumiewała ich biel skó-
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ry, którą starali się zetrzeć palcami, spodziewali się bowiem, że jest 
pomalowana. Zaciekawienie wzbudził strój Ca da Mosto i tkaniny, 
z których został zrobiony:

obcisła bluza z czarnego adamaszku […], krótki płaszcz (z szarego suk-
na) […], wełniana tkanina, jakich nie mają […]. 
[…] zupon de damascho negro e un mantila de pano griso […] el pano 
de lana che lor non l’àno (Ca da Mosto–Leporace: 68; Ca da Mosto–Po-
dróże: 49 na podstawie Ca da Mosto–Milanesi: 511). 

Ca da Mosto był Wenecjaninem, ale strój kupców portugalskich, jak 
tego dowodzą rzeźby benińskie, był podobny (patrz niżej i il. 8–9). 

Można się domyślać, że szczegółowe zainteresowanie typa-
mi tkanin wynikało ze znajomości wśród Wolofów bawełny, tkac-
twa bawełnianego i  sporządzania tym sposobem strojów (Ca da 
Mosto–Leporace: 45; Monteil 1926). Na tle tych swoich umiejętno-
ści Wolofowie umieli dokonać oceny nieznanych sobie typów tka-
nin, zastanawiali się przypuszczalnie nad ich odmiennością, oceniali 
ich przydatność dla siebie, może także wartość handlową. 

Inaczej kształtowała się sytuacja na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej. 
Na terenach tych nie uprawiano bawełny. Tradycyjne stroje, sporzą-
dzane z  włókien roślinnych, ograniczano zazwyczaj do przepasek 
biodrowych. Gdy w 1482 r. Azambuja rozmawiał z Caramansą, od 
dotarcia Portugalczyków do tej części wybrzeża minęło około jede-
naście lat. Już w  1482 r. niektórzy dostojnicy ze świty Caramansy 
byli ubrani w  stroje z  tkanin europejskich. Natomiast słudzy no- 
sili przepaski (Pina–MMA 1952: 11; Barros–Cidade: 79; Hair 1994a: 
83–84, 89). Jak z tego wynika, popyt na europejskie tkaniny rozwi-
nął się szybko, ale został ograniczony ceną pozostającą w zasięgu tyl-
ko miejscowych elit. O imporcie tkanin informuje Pacheco Pereira 
(Pacheco–Mauny: 124). 

Dobre ubranie Europejczyków (i  sam zwyczaj okrywania cia-
ła) oceniali więc Afrykanie pozytywnie. Caramansa stwierdził (jak 
pamiętamy), że strój dostojnika portugalskiego i ozdoby, które no-
sił, muszą świadczyć, że Azambuja jest bliskim krewnym króla, po 
czym dodał zdanie szczególnie interesujące w  kontekście pozna-
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nia opinii Afrykanów o  Europejczykach. Władca widział wcześ-
niej innych mieszkańców Europy, którzy przybywali do jego wio-
ski, ale byli oni „nieliczni, brudni i prymitywni” (wedle relacji Piny) 
lub „brudni i nędznie ubrani” (wedle Barrosa). Ponadto zadowalali 
się czymkolwiek, co Afrykanie dali im za ich towary (Pina–MMA 
1952: 12; Barros–Cidade: 82). Skromny strój biednej części załóg 
poświadcza rzeźba z kości słoniowej, zapewne z terenu Sierra Leone 
(patrz il. 10).

Uwaga Caramansy, podobnie jak wspomniana rzeźba, wymow-
nie świadczą, że Afrykanie stosunkowo szybko przestali traktować 
Europejczyków jako grupę jednolitą społecznie. Nauczyli się szu-
kać rozmówców i  ciekawych partnerów handlowych wśród tych 
z nich, którzy byli obdarzeni władzą i bogactwem. Co nie znaczy, 
że nie dokonywali drobnych transakcji z biednymi członkami załóg. 
Analogiczna okazywała się postawa Europejczyków, którzy ze swej 
strony nauczyli się szukać partnerów wśród Afrykańskich władców, 
naczelników i kupców.

Oceniając sposób postępowania Europejczyków, Afrykanie pa-
trzyli nie tylko na ich wygląd, stroje czy chciwość. Obserwowali tak-
że i komentowali ich stosunek do kobiet. Mamy na ten temat wpraw-
dzie nieliczne, ale wymowne wzmianki. We wczesnych wyprawach 
portugalskich do Afryki uczestniczyli wyłącznie mężczyźni. Kobiet 
na karawelach nie było, przynajmniej co do zasady. Znamy oficjalny 
wyjątek – przydzielenie kilku kobiet wyprawie Dioga de Azambuja, 
która liczyła sześciuset ludzi. Trzy z nich pozostały w fortecy wraz 
z sześćdziesięcioosobową załogą (Pina–MMA 1952: 14; Hair 1994: 
91–92). 

Afrykanie nie tylko zauważyli, ale starali się wykorzystać tę sła-
bość Europejczyków. Już w najwcześniejszym okresie wypraw kobie-
ty afrykańskie, kusząc napastników, próbowały wciągnąć ich w pu-
łapkę, ci byli jednak ostrożni (Zurara–Soares: 196–197). Gdy zaczęto 
handlować, pojawił się zwyczaj poprzedzania handlu wymianą da-
rów. Przypomnijmy, że Budomel podarował Wenecjaninowi młodą, 
bardzo piękną niewolnicę (Ca da Mosto–Leporace: 50). Ca da Mosto 
odesłał ją od razu na karawelę i więcej o niej nie wspominał. I on, 
i inni autorzy pomijali w swoich relacjach sprawy intymne. O ich ist-
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nieniu świadczy znana nam już rozmowa Budomela z Ca da Mosto, 
w której władca Kaioru poprosił o wskazanie mu metody umożliwia-
jącej zaspokojenie wielu kobiet. Pytał zapewne dlatego, że obserwo-
wał zachowanie Europejczyków, gdy zeszli na ląd.

Kobiet dotyczy także zawiła relacja Delafosse’a o – jak się wydaje 
skutecznym – kuszeniu go przez mieszkanki Aldeia das Duas Partes 
(Delafosse–Escudier: 30).

Rzeźby afrykańskie z  przełomu XV i  XVI w. przynoszą wiele 
informacji na temat postrzegania przez Afrykanów różnic między 
poszczególnymi grupami Europejczyków. Dzieła te pochodzą, jak 
wspomniałem, z obszarów Sierra Leone oraz z Beninu. Ciekawą ana-
lizę obrazu „innego” w tej rzeźbie zawdzięczamy Curnow (1990: 38– 
–44; także Blier 1993). Zwróciła ona uwagę na wnikliwość obser-
wacji Afrykanów i  na ich umiejętność przedstawiania różnic spo-
łecznych istniejących wśród Portugalczyków. Posłużyła się przykła-
dami dostojnika, rycerza i księdza. My dodamy jeszcze kupca, sługę 
i biednego żeglarza. Po drugie wskazała na odmienny w obu regio-
nach sposób przedstawiania kontaktu przybyszów z  miejscowymi: 
bliższy w  przypadku segmentarnego społeczeństwa Sierra Leone, 
dalszy i  ograniczony do sfery handlu i  wojskowości w  przypadku 
państwa Benin. 

Skupię się najpierw na wspólnych cechach rzeźb z  tych regio-
nów. W  obu przedstawiono dostojników i  rycerzy portugalskich. 
Tych pierwszych ukazywano w  eleganckich szatach wyszywanych 
haftami, z ozdobnymi łańcuchami, naszyjnikami z pereł. Byli zbroj-
ni w miecze, często towarzyszyła im służba, czasem jako znak szcze-
gólnego prestiżu – koń. Postacie dostojników mają długie, ufryzo-
wane włosy, większość nosi brody (Fagg 1959: il. 7 i il. 16; Bassani, 
Fagg 1988: 160 – il. 209, 163 – il. 211, 179–181 – il. 240–243; 
Plankensteiner 2007: numer katalogu 38; patrz il. 2). Przedstawienie 
wszystkich tych cech i atrybutów jest wynikiem wnikliwej obserwa-
cji przybyszów i uwidaczniania w rzeźbie tych cech, które świadczą 
o  ich inności. Możemy te wizerunki porównać z  opisem wyglądu 
Dioga de Azambuja znanym ze źródeł pisanych, co wzmacnia wia-
rygodność przekazu dzieł sztuki.
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Zwykli rycerze byli przedstawiani mniej paradnie, przede 
wszystkim z atrybutami wojennymi – w zbrojach, hełmach, z mie-
czami i  sztyletami, z  kuszami lub, w  przypadku rzeźb z  Beninu, 
z muszkietami (patrz wyżej i  il. 3–4, 6–7) czy z małym działkiem 
(il. 5).

W rzeźbach pochodzących z obu regionów postacie Europejczyków 
z atrybutami władzy, bogactwa i siły wojskowej przeważają liczebnie 
nad innymi wizerunkami. Wymowa tych rzeźb potwierdza wnioski 
zaczerpnięte ze źródeł pisanych. Szczególna uwaga Afrykanów była 
skupiona na broni przybyszów i ich potędze militarnej.

Ważną grupę wizerunków tworzonych w Beninie stanowią rzeź-
by kupców portugalskich. Plakietka przeznaczona do zawieszenia na 
słupach dziedzińca pałacu oby przedstawia portugalskiego mężczy-
znę (zapewne kupca) i chłopca, sługę – w pozbawionych ozdób stro-
jach codziennych (Bassani, Fagg 1988: 166 – il. 216; podobna rzeź-
ba patrz il. 9 w tej książce). Kupcy byli ukazywani w strojach mniej 
paradnych, często bez broni, ale w otoczeniu jednego z głównych to-
warów przywożonych z Europy nad Zatokę Gwinejską, mosiężnych 
bransolet zwanych manilhas (Plankensteiner 2007: nr katalogu 29, 
30 – kupcy z manilhas, 31 – kupiec z kijem, 10, 11 – postacie z ma-
nilhas i z lontami do armat; wygląd manilhas patrz il. 11). Stanowiły 
one ozdoby, ale także źródło surowca oraz miernik wartości, nie-
monetarną formę pieniądza. Umieszczenie manilhas obok posta-
ci kupców lub w  ich rękach (patrz il. 8) nie wymaga komentarza. 
Zdziwienie może budzić fakt, że to właśnie oni trzymają niekiedy 
w rękach kij z lontem do armat. Być może Afrykanie z Beninu do-
strzegali nie tylko handlowe ich funkcje, ale łączyli obecność tych 
osób z używaniem broni.

W sztuce Beninu pojawia się ponadto rzeźba nawiązująca do ży-
cia codziennego Portugalczyków w Afryce. Oto jedna ze wspaniałych 
rzeźb muszkieterów stoi na podstawie, której boczną płaszczyznę 
pokrywa scena alkoholowej uczty Portugalczyków (Plankensteiner 
2007: numer katalogu 231, opis figury oraz podstawy pokrytej rzeź-
bionymi scenami autorstwa Sylvii Dolz: 450–451). Groźna siła musz-
kietera została skonfrontowana z obrazem codzienności, a może i – 
przywary lub słabości Europejczyków. 
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Z kolei wizerunek chrześcijańskiego kapłana i misjonarza znaj-
dujemy tylko w sztuce Sierra Leone (Curnow 1990: 41, il. 4; patrz  
il. 12 w tej książce). Jego brak w sztuce Beninu potwierdza nasze wia-
domości o  tamtejszym niepowodzeniu prób misyjnych. Misjonarz 
z Sierra Leone jest przedstawiony w surowych szatach, skromnym 
uczesaniu i w geście modlitwy.

Najważniejszą różnicę między rzeźbami z  Sierra Leone 
i z Beninu tworzy usytuowanie wizerunków Portugalczyków wobec 
miejscowego społeczeństwa. W  pierwszym przypadku są oni czę-
sto przedstawiani w towarzystwie miejscowych, ze służącymi, cza-
sem w  otoczeniu kobiet (Bassani, Fagg 1988: 55 – il. 28; 65, 66 –  
il. 42, 43; 124 – il. 156; 145 – il. 186; Curnow 1990: 41). Jest to od-
zwierciedlenie rzeczywistej sytuacji. Oto w  Sierra Leone osiedlali 
się znani już nam lançados, czyli Portugalczycy zbiegli do Afryki, 
nieuznający władzy królewskiej, włączający się w życie miejscowe-
go społeczeństwa, przyjmujący za żony tamtejsze kobiety. Znalazło 
to odbicie w rzeźbie z terenu Sierra Leone. Zresztą rzeźby te, prze-
znaczone przede wszystkim na sprzedaż, tworzono także przy po-
średnictwie lançados (Curnow 1990: 39). Mogli oni pełnić taką rolę, 
gdyż organizacja polityczna ludów zasiedlających Sierra Leone nie 
była scentralizowana. Nie wykształciły się tam ani wczesne formy 
państw, ani wodzostwa. Istniała segmentarna organizacja niezależ-
nych wiosek. Zdaniem George’a Brooksa (1987) łączenie się, a nawet 
wtopienie, pojedynczych lançados w takie struktury społeczne było 
w takim otoczeniu łatwiejsze. Z drugiej strony zainteresowanie miej-
scowych ludów kontaktami handlowymi z Portugalczykami tworzy-
ło dla lançados przestrzeń aktywności właśnie w roli pośredników. 
Kupując towary europejskie, Afrykanie oferowali w zamian wyrób 
szczególnie atrakcyjny i kosztowny: kość słoniową. W dodatku nie 
były to same kły, ale właśnie rzeźby z tej kości ze scenami często two-
rzonymi na zamówienie Portugalczyków.

Zupełnie inna sytuacja panowała w państwie Benin. Tylko nie-
wielka część rzeźb, szczególnie w  kości słoniowej, była tam prze-
znaczana na sprzedaż. Przeważająca liczba dzieł z brązu i w posta-
ci rzeźbionych kłów słoniowych powstawała na potrzeby dworu 
władców Beninu. Stowarzyszenia rzeźbiarzy były przez nich zresz-
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tą nadzorowane (Egharevba 1960: 79, 81–82; Inneh 2007: 103–117). 
Jak wspomniałem, wizerunki Portugalczyków tworzone na potrze-
by dworu stawiano na ołtarzach władców jako dowód ich przewagi 
nad przybyszami, podporządkowania Portugalczyków znajdujących 
się w Beninie celom polityki oby. W interesie tego ostatniego nie le-
żało ukazywanie związków tych przybyszów z  miejscowym społe-
czeństwem. Z  tego między innymi względu w  rzeźbie benińskiej 
Portugalczyków przedstawiano odrębnie. Są to figury pojedynczych 
rycerzy, muszkieterów, płaskorzeźby kupców lub ludzi polujących na 
lamparty (Plankensteiner 2007: nr katalogu 236 i komentarz Stefana 
Eisenhofera). Nie ma w  tych scenach ich afrykańskich partnerów. 
Wyjątkiem są płaskorzeźby oby w  otoczeniu dostojników i  sług, 
z umieszczoną w  tle sceną małej płaskorzeźbionej głowy lub głów 
portugalskich rycerzy (Ekpo, Willet 1980: 139; Plankensteiner 2007: 
136, numer katalogu 62, i opis Osarhieme Benson Osadolora; patrz 
też il. 13, 18). Taka kompozycja odzwierciedlała oczywiście hierar-
chię postaci i całkowite podporządkowanie przybyszów – obie.

Indywidualne cechy postaci Portugalczyków (podobnie jak 
w  Sierra Leone) nie były uwidaczniane. Rysy twarzy ukazywano 
schematycznie. Są to, zgodnie z  terminologią Curnow, wizerunki 
„obcego”, ukazane przez symbolicznie potraktowane atrybuty. Te zaś 
określały etniczną oraz społeczną przynależność osoby, a nie jej in-
dywidualne cechy.

Podsumowując: materiał źródłowy, którym dysponujemy, jest 
szczupły i wyrywkowy. Utrudnia to przejście od opisu poszczegól-
nych zachowań i wypowiedzi do wniosków uogólniających. Cenną 
cechę materiału źródłowego stanowi natomiast jego zróżnicowanie. 
Oba typy źródeł: pisane i dzieła sztuki powstawały całkowicie nie-
zależnie od siebie. Podobieństwo przekazu tych odrębnych źródeł 
podnosi ich wiarygodność.

Od lat 30. XV do początku XVI w. kontakty między Europejczykami 
a  mieszkańcami zachodniego wybrzeża Afryki ulegały zmianom 
obejmującym typ kontaktów, ich częstotliwość i  intensywność. 
W miarę tych przekształceń zmieniały się też postawy, opinie i wy-
powiedzi Afrykanów o Europejczykach. Były to początkowo głosy 
spontaniczne, doraźne, formułowane pod wpływem nieoczekiwa-
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nych zdarzeń i silnych emocji. W materiale źródłowym, jakkolwiek 
wyrywkowym, znajdujemy opinie Afrykanów o bardzo różnej pozy-
cji społecznej.

Po zaprzestaniu napaści i walk kontakty uległy w pewnym stop-
niu unormowaniu. Podczas spotkań prowadzono dłuższe rozmowy, 
a wypowiedzi Afrykanów stały się obfitsze i dostosowane do nowej 
fazy kontaktu kulturowego. Były oparte na lepszej znajomości euro-
pejskiego partnera. Cel Afrykanów stanowiło rozwinięcie tej znajo-
mości. Początkowo interpretowali oni kontakt w ramach istniejących 
w ich kulturze kategorii dotyczących świata natury, czego przykła-
dem pogląd, że karawele to wielkie ptaki lub ryby. Ponadto w pierw-
szej fazie kontaktu wyjaśnienia nieoczekiwanych wydarzeń poszuki-
wano w mocy magicznej przypisywanej Europejczykom. Natomiast 
w  drugiej fazie, podczas uregulowanych kontaktów handlowych, 
starano się szukać wyjaśnień racjonalnych. W okresie pokojowych 
rozmów zmienił się społeczny skład Afrykanów wypowiadających 
się o Europejczykach. Wśród osób prowadzących rozmowy handlo-
we i rokowania polityczne byli przede wszystkim afrykańscy wład-
cy, naczelnicy wodzostw i wiosek, ponadto kupcy. W źródłach z tego 
okresu znajdujemy niewiele wypowiedzi osób o niskim statusie spo-
łecznym. Nie znaczy to, że nie mieli oni własnego zdania o przyby-
szach, lecz dla Portugalczyków prowadzących rokowania i  handel 
oraz dla autorów relacji i kronik liczyło się zdanie afrykańskich elit. 
Również twórców rzeźb możemy zaliczyć do wyjątkowych, jeżeli nie 
elitarnych, grup społeczeństw afrykańskich.

Opinie Afrykanów o Europejczykach pomiędzy latami 30. XV 
a  początkiem XVI w. uległy dynamicznym przemianom. Daleko 
im było do stereotypizacji. Społeczeństwa afrykańskie okazały się 
elastyczne i kreatywne w kształtowaniu swych poglądów na temat 
przybyszów. Wynikało to ze zmieniających się form kontaktu kul-
turowego oraz jego zakresu i intensywności. Powstanie stereotypów 
dokonało się w  trakcie XVI stulecia, podobnie jak stereotypizacja 
opinii Europejczyków o Afrykanach.
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Ilustracja 3. Muszkieter portugalski, na podstawie zobrazowano parę pistoletów, kuszę 
i dwie postacie z muszkietami – brąz beniński, XVI w. 



Ilustracja 4. Kusznik portugalski – brąz beniński, plakietka z XVI w. 



Ilustracja 5. Rycerz portugalski z ręcznym działkiem – brąz beniński, plakietka praw-
dopodobnie z XVI w. 

Ilustracja 6. Pieszy rycerz portugalski z  lontem do odpalania dział – brąz beniński, 
plakietka z XVI w. 



Ilustracja 7. Konny rycerz portugalski z lontem do odpalania dział – brąz beniński, 
plakietka z XVI–XVII w. 

Ilustracja 8. Kupiec portugalski z manilha w ręce – brąz beniński, plakietka z XVI w. 



Ilustracja 9. Kupiec portugalski i jego dwaj słudzy – brąz beniński, plakietka prawdo-
podobnie z pierwszej połowy XVI w. 



Ilustracja 10. Zwykły załogant portugalskiej karaweli z  manilha w  ręce – fragment 
środkowej części solniczki z kości słoniowej, rzeźba z Sierra Leone (dawniej przy-
pisywana sztuce benińskiej), XVI w. 

Ilustracja 11. Manilha, jeden z głównych towarów przywożonych przez Portugalczy-
ków do Afryki Zachodniej, począwszy od ostatnich dziesięcioleci XV w. 



Ilustracja 12. Duchowny w geście modlitewnym – fragment 
rzeźbionego kła słoniowego, Sierra Leone, koniec XV 
lub początek XVI w. 

Ilustracja 13. Postać dostojnika benińskiego w  otoczeniu 
świty, w tle dwie głowy portugalskich rycerzy – brąz 
beniński, plakietka z XVI lub XVII w. 



Ilustracja 16. Trzy nagie postacie mężczyzn pokrytych tatuażami lub skaryfikacjami – 
benińska plakietka rzeźbiona z XVI w. lub następnych stuleci 



Ilustracja 18. Dwaj pijący (zapewne alkohol) Portugalczycy ukazani w tle sceny dwor-
skiej w Beninie, z przedstawieniem wodza i jego sług – rzeźbiona plakietka be-
nińska, zapewne XVI w. 



Ilustracja 19. Katherina, dwudziestoletnia czarna służąca João Brandão, posła króla 
Portugalii w Antwerpii – rysunek Albrechta Dürera z 1521 r. 



Ilustracja 20. Współczesny widok zamku w Elmina [a – z zewnątrz; b – wewnętrzny 
dziedziniec z najstarszą częścią zamku]



Ilustracja 21. Szkic rozwoju zamku São Jorge da Mina w XV, XVII i XIX w.  (według 
Alberta van Dantziga)
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 Ilustracja 23. Targ na wybrzeżu Mina – tablica miedziorytnicza w dziele Pietera de  
Mareesa (1605)



Mapa 1. Ekspansja portugalska w Afryce Zachodniej w XV w.



Mapa 2. Senegambia w XV w.
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Summary
Europeans and Africans –  

mutual discoveries and first encounters

The book is devoted to the contacts between Europeans and Africans in 
the period of early Portuguese expeditions to Western Africa in the 15th 
and early 16th century. The author chose a relatively short period of about 
80 years, as this was the time when mutual encounters of both sides were 
unexpected, with the participants’ reactions being spontaneous, changeable 
and non-repetitive in their nature. The territorial extent of the study is 
the coast of Western Africa, namely the Saharan coast, and next the coast 
from Senegal estuary to the Niger Delta, which is Upper Guinea and Lower 
Guinea, as well as the island of São Tomé in the east of the area. In this part 
of Africa – unlike Congo – the Portuguese were unable to go deeper into 
the continent, with intense contacts with the Africans taking place only on 
the coast. The caesura constituted by the turn of the 15th and 16th century 
was chosen due to the changes concerning the role of Western Africa in the 
overseas activities of Portugal which had taken place after their reaching 
India on the one hand, and since the time of developing transatlantic trade 
being a consequence of the discovery of America on the other. The change in 
situation and the manner of contacts with the Africans was also due to other 
states’ involvement in overseas activities in the first half of 16th century. It is 
for those reasons that both the area of studies and its chronological extent 
constitutes a distinct whole. 

The Portuguese and other Europeans in their service, as well as 
the Africans, reacted to meeting people from other cultures, developed 
their opinions about the other side and created its image on the basis of 
experience resulting from the contacts: own observations, emotions, goals 
set and results achieved. What is more, in the selected period the cultural 
contact was dynamic in nature, undergoing different stages: from first 
encounters, clashes and conflicts to devising various forms of peaceful 
contact and mutually beneficial cooperation.

In the studies so far, the focus of research were mainly the actions and 
views of the European side, and its impact on African cultures. In a number 
of pioneering studies undertaken in recent years, on the other hand, the 
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actions, views and opinions of the Africans were studied. The aim of the 
Author is, according to the cultural contact theory, to study the reactions 
and mutual impacts of both sides: the European and the African one. It 
requires breaching the barrier constituted by the type of sources available. 
They are predominantly written ones of the European origin. The most 
important form them are chronicles of Portuguese discoveries and accounts 
of the participants of voyages made both by the Portuguese and by the 
Europeans in their service, as well as those Europeans who were trying 
to break the Portuguese monopoly on contacts with Africa. In the early 
16th century written works summarizing the period of early Portuguese 
voyages to Africa were created. Apart from the descriptive sources, there 
are a number of documents issued by the chancellery of Portugal’s rulers, 
documents issued by courts and municipal authorities, as well as papal and 
Castilian (Spanish) documents. There are, however, no written African 
primary sources, which is why the Africans’ actions and opinions are only 
indirectly reflected in European texts, thus requiring especially critical 
evaluation in terms of their credibility. The Africans oral traditions do not 
touch upon the relations between Europe and Africa as early as in the 15th or 
early 16th century. The author, however, makes use of artworks from Sierra 
Leone region and the state of Benin as a type of source reflecting Africans’ 
opinion on the European travellers and the reactions to meeting them. 
Confronting the message of those artworks with written sources offers new 
research possibilities concerning cultural contacts perceived from both 
perspectives.

The book, apart from the introduction, is divided into four parts. In 
the first part, in its first chapter, the Author analyzes the early contacts, 
and even the phenomena preceding it, such as the anxiety of the unknown, 
next the feeling of surprise on both sides, as well as the fear resulting from 
encountering people of different culture, the ways and attempts to overcome 
the fear, and acts of courage. In the second chapter the circumstances of 
death are described, along with the Europeans’ and Africans’ reactions to 
deaths of their own cultural community members and deaths of the people 
from the other side. The Author draws attention to the extraordinary 
circumstances of the Portuguese deaths and the impossibility to observe the 
customs and ceremonies of the late-medieval ars moriendi. On the other 
hand, the circumstances of the Africans’ deaths in battle, after ceasing the 
battle and the comers’ withdrawal, allowed for ceremonial burial of the 
dead in accordance with the native customs and beliefs. However, deaths of 
slaves in the course of transport by caravels, or shortly after their coming to 
Portugal occurred in the conditions of extraordinary loneliness of the dying. 
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The third chapter concerns the ways of communication – from gestures, 
through using interpreters, first occasional, then systematic and subject to 
legal rules by the king. In addition, the author describes the creation of the 
first preserved old-French-African dictionary, containing about a  dozen 
words from Akan and Mande languages. The dictionary’s content might 
point to the spheres of contact which were the most important to both 
sides. The final, fourth chapter of the first part is devoted to the feeling of 
bilateral awe and curiosity resulting from making contact, bilateral attempts 
at explaining the observed differences. The Africans initially tried to seek 
such explanation in magic and the comers’ supernatural powers. Along with 
the passing time and intensification of contacts the Africans sought rational 
explanations, which at the same time were within the framework of their 
culture. In the European culture, on the other hand, the awe and surprise 
gradually transformed into curiosity and collecting peculiarities, which 
were the origins of modern “culture of curiosity”. 

In the second part, the Author describes peaceful contacts, which 
developed after ceasing hostilities and conflicts. In the next chapters various 
forms of such contacts were described and analyzed. Firstly, it was feasting 
together, which provided ground for mutual trust by choosing the time, place 
and ceremonial form of contact, peaceful, pleasant and safe for both sides, 
and well-understood despite cultural differences. Secondly, negotiations 
between the Portuguese and the Africans were elaborated on. The Author 
has described the places of meeting, organization of space, the way both sides 
presented themselves, the ceremonial aspects of the negotiations, the goals 
set by both sides, as well as the ones reached. In the third chapter of this part, 
the process of establishing and organizing different places of trade has been 
analyzed, especially the ones on the coast and local markets. In both cases, 
it required mutual trust and lack of dangers. While places on the coast were 
selected by both sides as a jointly-controlled occasional and interim space, 
markets were places of constant trade, controlled by local rulers and chiefs 
with the Portuguese and other Europeans entering the space conforming to 
local customs. Even on the market situated in the vicinity of São Jorge da 
Mina castle and trading post local organization was preserved. The fourth 
chapter is devoted to the extraordinary and rare type of meetings, namely 
the journeys of free Africans and envoys of West-African rulers to Portugal. 
The Author analyzes the significance of those journeys in mutual collecting 
of information about partners, ceremonial and organizational aspects of 
envoy reception, political and trading goals of both parties, the Portuguese 
plans of Christianizing the Africans and the problems related to them, the 
outcomes of negotiations and their propaganda-related aspects. 
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The third part is devoted to the role of minorities of various kind, 
which operated within the environment dominated in terms of numbers 
by the other side of the contact. The first of those minorities, probably more 
numerous than the others, were African slaves and freedmen in Portugal, 
and in Seville, which was closely linked to it by trading contacts. The Author 
analyzes in the first place the psychological and cultural aspects of those 
Africans’ presence, the acculturation processes which they underwent, as 
well as the impact of the Africans’ culture on the Portugal one. The second 
chapter of this part deals with a  small number of free Portuguese living 
in Arguim and São Jorge da Mina castles and São Tomé Island, as well 
as Portuguese exiles who were sent to Africa, and people who decided 
of their own will to settle on the coast or – in the case of fugitives from 
the king’s authority, in the close interior of Western Africa. The fugitives, 
called lançados and tangomaos, usually served as trading middle-men. 
They became members of local communities, marrying native women and 
adopting local customs. They were undergoing acculturation even in terms 
of customs and beliefs, yet they have cultivated the knowledge of Portuguese 
language and culture over generations, in order to stay in their role of 
middle-men. The acculturation of fugitives and their descendants is to some 
extent a  mirror image of the acculturation of African slaves in Portugal, 
the major difference being the voluntary nature of the process in the case 
of Portuguese, contrasted with the slavery of Africans brought to Europe. 
The second difference is the content of the groups. The fugitives consisted 
exclusively of young and middle-aged men, whereas the slaves were people 
of both sexes and different ages, starting from children. The third chapter 
deals with the whereabouts and the role of women. Among the Portuguese 
and other Europeans going to Africa, men had a huge advantage of numbers, 
with Portuguese women constituting a  tiny minority. Apart from the few 
free women – wives of captains and other dignitaries managing castles, they 
were women sentenced to exile to those castles. They worked as servants and 
were meant to provide sexual services to crew members. A small number of 
European women caused tensions and attempts to appropriate them, as well 
as resulted in the Portuguese living in Africa pursuing sexual contacts with 
native women. The women, especially in the case of getting married, also 
constituted a peculiar minority in the local society, as well as the children 
born from those marriages. 

The final part is an attempt to summarize the course of cultural 
contacts. The Author studies the emergence of the image of “other”, with 
the other or alien for Europeans being an African, and for Africans an 
European. The first chapter constitutes an analysis of the Europeans’ 
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opinions. The author describes the growing knowledge of African partners, 
gathering information obtained through personal experiences, confronting 
observations with the knowledge from the ancient and medieval period. It 
shows the changes in the Europeans’ mentality resulting from the experience 
gathered. The Portuguese and other Europeans in their service noticed the 
diversity of African cultures and languages. The desire to Christianize the 
Africans, given their cultural diversity, confronted the Europeans with 
the question concerning the borders and character of humanity. They 
appreciated the Africans’ ability in running trade, noticed different forms of 
social and political organization, the differences in household activities and 
social diversity with a given ethnic group. As a result of this multitude of 
experiences and the observed regional, social and economic changeability, 
in the 15th century the stereotypes concerning Africans were not yet 
developed. The Author believes them to emerge in the first decades of the 
16th century. 

The second chapter of this part contains an analysis of the Africans’ 
opinion about the Europeans. The research is hindered due to the lack of 
African written primary sources. The Africans’ opinions are presented 
via European texts, which is indirectly, along with doubts concerning the 
sources credibility and the extent to which the opinions were understood 
by interpreters. Fortunately, Africans also expressed direct opinions 
about Europeans by means of works of art. The sculptures presenting the 
Portuguese were created since the turn of the 15th and the 16th century 
in two regions of West African coast: in Sierra Leone they were made by 
artists from the Sapi (Temne) people and in Benin by artists from the Edo 
(Bini) people. Thanks to those artworks, and comparing them to written 
records, one can discover how the Africans’ opinions were changing. In the 
beginning, they tended to explain the behaviours and skills of the comers 
by means of categories of their own knowledge of the world. Trying to 
understand the new experiences and functions of the previously unknown 
objects and instruments, they referred to the domain of magic. Gradually, 
however, they attempted to find rational explanations, observing the comers 
and asking them questions. They quickly and skilfully engaged in trading 
contacts. Detailed and thorough observations by Africans concerned the 
differences between different groups of Europeans. The sculptures present 
separately dignitaries with the symbols of their power, knights with their 
deadly weapons, merchants in modest outfits with goods in their hands, 
a priest praying, as well as poor caravel crew members and servants assisting 
the merchants. The Africans’ attention was focused on the comers’ military 
power and on the attractiveness of their commercial offer. Christianization 
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offers were ignored in the sculptures from Benin, and shown only 
occasionally in the ones from Sierra Leone. 

Contacts between the people of such different cultures as the 
Portuguese (and generally the European) one on one side, and various 
cultures of West Africa on the other, underwent different stages through 
the decades between about 1430 AD and 1510 AD, from initial fear and 
acts of courage, to developing peaceful contacts. From initial curiosity, 
awe and surprise, to attempts of understanding the other side and shaping 
opinions based on observations of and meetings with the other side. Both 
sides spontaneously assumed that they were encountering human beings, 
yet the differences observed led to questions about the nature of humanity. 
The dynamics of contacts and changes occurring throughout the 15th 
century had deep influence on the knowledge, mentality and actions of both 
sides. The changeability of experiences and opinions resulted in stereotypes 
concerning the other side not being shaped until the early 16th century. The 
significance of the period, on the other hand, was due to building grounds 
for mutual contacts between the Europeans and previously unknown 
people, and the way of constructing mutual knowledge and opinions about 
other cultures basing on experience.
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Lowe Kate J. P. 10, 24, 204, 240
López Juan, czarny, wolny 

mieszkaniec Sewilli 238
Luschan Felix von 24, 154, 198
Luzia, niewolnica 237

M
M’Bokolo Eligia 11
Machado Diogo, rycerz Infanta 

Henryka 53
Mafamede, niewolnik 221
Magdalena, niewolnica 275
Mahomed, niewolnik 221, 236
Mahomet, prorok 190, 292
Mair Lucy 12
Makarius Laura 125
Malinowski Bronisław 12, 126
Małowist Marian 9, 17, 41–42, 45, 

70, 75, 85, 92, 114, 119, 132, 
141, 160, 162–164, 166, 204, 
206, 209, 214, 246–247, 249, 
285, 299, 319

Mandrou Robert 27, 209
Manikowska Halina 21
Manuel Szczęśliwy, król Portugalii, 

wcześniej książę Beja 182, 187, 
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193, 200, 219, 226, 235, 250, 
252, 273–274

Marchionni Bartolomeo, kupiec 
włoski 208, 235

Marees Pieter de, autor opisu 
Wybrzeża Mina z początku 
XVII w. 91, 139, 148, 167–168, 
171–175, 270, 276, 398, 353

Marfin Esteban, 
pracownik(lavrador) z Sewilli 
238

Margarida, niewolnica 275
Margarido Alfredo 9, 88, 285, 311
Margolin Jean-Claude 126
Maria Velha, niewolnica 275
Maria, niewolnica 275
Maria, pięcioletnia niewolnica, 

córka niewolnicy Franciszki 
232

Maria, siedmioletnia niewolnica 
z Jaren 231

Marinho João, mąż Ines Pires 271
Mark Peter 9, 25–26, 107–109, 111, 

247–248, 256, 279, 284
Marques Alfredo Pinheiro 11
Marr Alexander 112
Martin Hervé 27, 209
Massing Jean Michel 240, 284, 315
Mauny Raymond 21, 34, 37, 43, 

61, 85, 104, 108, 117, 132, 143, 
148, 153, 162, 169, 174, 245, 
247, 258, 272, 276, 284, 291– 
–294, 301, 304, 308–309, 314, 
328

Mauriès Patrick 112
Mauss Marcel 299
Mbiti John S. 321
Mecia, niewolnica 275
Medeiros François de 284
Meillassoux Claude 164, 299

Meurs Jacob van, wydawca 
i rytownik holenderski (XVII w.) 
167–168

Mexia Andrés, czarny wyzwoleniec, 
żołnierz 238

Mexia Anton, czarny wyzwoleniec, 
żołnierz 238

Mexia Lope, zakonnik 236
Mexia Pedro, właściciel 

niewolników 232
Mexia Teresa, krewna Lopego 

Mexii 236
Meymam Ahude, kupiec afrykański 

129
Mezquita Luís de la, właściciel 

niewolników 232
Mieszko I, książę 199
Mikołaj V, papież 66
Milanesi Marica 18, 70, 78, 80–83, 

120, 279, 288–291, 328
Minef, ważny członek lokalnej 

wspólnoty Sererów 133, 135, 
155–156

Mollat Michel 9, 23, 27, 136, 204, 
284, 314

Monod Theodore 37, 75, 104, 160, 
163

Monteil Charles 81, 87, 153, 222, 328
Monteil Vincent 184
Morgan Philip 10, 13
Mota Avelino Teixeira da 8–9, 22–

–23, 41, 51–52, 55–56, 70, 
76, 84–85, 103, 109, 114, 117, 
133–134, 141, 167, 170, 184–
–185, 191, 244–245, 247, 249, 
259–260, 264, 274, 279, 300

Mouser Bruce L. 255
Muça, niewolnik 221
Müller Wilhelm, autor opisu Afryki 

(XVII w.) 91
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Muñón Sancho de, właściciel 
niewolnika-tłumacza, 
mieszkaniec Sewilli 79

Münzer Hieronimus (Hieronim), 
uczony z Norymbergi 19, 72, 
78, 92, 106, 263, 289, 299, 313– 
–314

N
Ndiaye Leyti Oumar 184
Nemésio Vitorino 8
Newitt Malyn 8, 249, 253, 255, 259, 

326
Nieblo Pedro de, pożyczkodawca 

z Sewilli 238
Niomimansa (Nomymans, Nomi 

Mansa, Niumi Mansa, 
Nomimansa), tytuł lokalnego 
naczelnika Mande 117–118, 
257, 300

Northrup David 10, 184, 261, 317
Nowak Bronisław 10, 14, 87, 162, 

177, 206, 301

O
O’Callaghan Joseph F. 310
Olivieri Paolo d’, kupiec florencki 

183, 186, 191
Osadolor Osarhieme Benson 333
Osorio Diego, mieszkaniec Sewilli 

237
Ozolua, oba (czyli władca) Beninu 

179

P
Pacheco Pereira Duarte, rycerz, 

urzędnik, autor opisu 
wybrzeży Afryki Zachodniej 
(XVI w.) 20–21, 34, 43, 61, 85, 
104, 108, 132, 143, 148, 162, 

169, 258, 272, 283–284, 291–
–295, 299, 304, 308–309, 314, 
318, 328

Pagden Anthony 11
Paghangniotti Sandro, kupiec 

florencki 183
Paiva Gonçalo de, szlachcic, zbieg 

250
Palau-Marti Montserrat 125
Palencia Alonso de, kronikarz 

hiszpański 142
Parkes Henry Bamford 308
Parkinson Stephen 8
Parry John Horace 11
Paviot Jacque 11
Pedro Muça, niewolnik, tłumacz 

79, 222
Pedro, czternastoletni kanaryjski 

niewolnik 236
Pedro, Infant portugalski 248 
Penda, niewolnica 221
Pendra, niewolnica 232
Penteado João, niewolnik, 

uciekinier 217
Pereira Diogo, młynarz, lançado 251
Pereira Gabriel 46
Perinbam B. Marie 16, 87, 163
Pero Negro, niewolnik, 

wyzwoleniec 217, 235
Person Yves 156
Piech Zenon 168
Pike Ruth 225
Piłaszewicz Stanisław 321
Pina Rui de, kronikarz portugalski 

18, 70, 84, 87–88, 132, 142, 
144, 146–148, 150, 158, 178– 
–180, 182–183, 187–192, 201–
–202, 272, 276, 300, 318, 326, 
328–329

Pinelo Pedro, kanonik 237
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Pinos Bartolomé de, cieśla z Sewilli 
238

Pinto-Bull Benjamin 114, 193
Pires Gomes, dowódca karaweli 

królewskiej 51, 76, 95–96, 105, 
113, 115–116, 129, 286

Pires Ines, Portugalka oskarżona 
o bigamię 271

Pires Maria, właścicielka 
niewolników 223

Pitt-Rivers Augustus Henry L. 24, 
198

Plankensteiner Barbara 24, 107, 
110, 198, 319, 322, 327, 330– 
–331, 333

Polanyi Karl 299
Pomian Krzysztof 112
Popplau Niclas von, podróżnik ze 

Śląska 19, 223, 229–230
Posern-Zieliński Aleksander 10
Prado, kupiec kastylijski, skazany 

za łamanie monopolu 
handlowego, stracony 67

Ptolemeusz, geograf starożytny 283
Pulgar Fernando del, kronikarz 

hiszpański 18, 142

Q
Quinn David B. 11
Quintino Fernando R. Rogado 286

R
Radzikowski Piotr 229
Rainolds Richard, autor opisu 

podróży do Afryki (koniec 
XVI w.) 256

Ramusio Giovanni Battista,  
XVI-wieczny, włoski wydawca 
opisów podróży 18–19, 120, 
278–279, 288–289

Randles William G. L. 14
Rau Virginia R. 203–204
Rebelo Fernão, czarny, wolny 

mieszkaniec Lizbony, mąż 
Isabel Anes 237–238

Reber Arthur S. 31
Redfield Robert 11, 207
Reinel Pedro, kartograf portugalski 

(XV/XVI w.) 104
Resende Garcia de, kronikarz 18, 

143, 183, 187–192, 201, 246, 326
Rexia Rui Laurenço, marynarz, 

skazaniec 248
Richards Audrey I. 12
Rigaux Dominique 126
Rodney Walter 111, 249, 252, 256
Rodrigues Afonso, kupiec skazany 

za łamanie monopolu 
portugalskiego, ułaskawiony 67

Rodriguez Elvira, czarna 
wyzwolona mieszkanka Sewilli 
227

Rodriguez Juana, czarna niewolnica 
Elviry Rodriguez 227

Rodrygo, niewolnik 233
Roiz Gonçalo, kapitan statku 

sądzony za okrucieństwo 228
Roncière Charles de la 302
Rosenwein Barbara 27
Rowe John Howland 16
Rubiés Joan-Paul 16
Russell Peter E. 8, 18, 26, 30, 59, 70, 

72, 75, 86, 92, 107, 117, 176–
–177, 197, 199–200, 202, 204, 
209, 214, 234, 310, 318, 325–
–326

Russell-Wood A. J. R. 204
Ryan Michael T. 11
Ryder Alan F. C.17, 102, 107–108, 

178, 180, 182, 257, 300, 327
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S
Sahlins Marshall 299
Salvado Afonso, degredado 247
Samsonowicz Henryk 168
Santos Maria Emilia Madeira 23, 

117, 245
Satam, wpływowy członek lokalnej 

wspólnoty Sererów 133, 135, 
155–156

Saunders Alastair C. de C. M. 10, 
59, 204–205, 208, 214, 225, 
227–228, 234, 236–237, 324

Sauvageot Serge 278
Sauzet Robert 126
Scammell Geoffrey V. 11
Seipel Wilfried 111
Seixas Francisco de, Portugalczyk 

przebywający w zamku São 
Jorge da Mina 275

Seixas Pero de, Portugalczyk 
przebywający w zamku São 
Jorge da Mina 275

Serrão Joel 85
Signorelli Luca, włoski malarz 

renesansowy 110
Sillamy Norbert 31
Silva José Gentil da 8, 75, 160
Silva Maria da Graça Garcia 

Nolasco da 8, 249, 251, 253
Silva Marques João Martins da 23
Silva Rego António da 23
Sintra Gonçalo da, żeglarz, kapitan 

46–49, 60, 74, 95, 128, 217, 285
Sintra Pedro de, żeglarz, kapitan 18, 

82, 100, 103, 176, , 290, 296
Snowden Frank M. 214, 285, 319
Soares Lopo, kapitan zamku São 

Jorge da Mina 272
Soares Torquato de Sousa 7, 17–18, 

29, 33–35, 37–42, 44–57, 61– 

–62, 64, 66, 71–77, 92–96, 
103–105, 113–114, 116, 128–
–129, 131, 136, 140, 158, 160–
–161, 169, 172, 176–177, 207, 
210, 212–213, 215–217, 221, 
223, 226, 262–265, 283, 285–
–288, 297–298, 300, 305–306, 
310–311, 319–320, 324–325, 329

Springer (Sprenger) Baltazar, 
podróżnik, autor opisu 
podróży do Afryki i Indii 314–
–315

Staszczak Zofia 10
Stella Alessandro 204
Struck Bernard 110
Swartz Benjamin K. 16
Sykstus IV, papież 62, 66

T
Tanbo, niewolnik 221
Tazbir Janusz 228
Tenenti Alberto 44, 61
Terray Emmanuel 87
Teyssier Paul 187, 204, 234
Thomaz Luís Filipe 8–9, 11, 41
Thornton John 9–10, 13, 15–16, 42, 

247, 324
Tinoco Aires, paź Infanta Henryka 

52–53
Tomasz z Akwinu, święty, filozof 285
Tomicki Ryszard 308
Tonbe, niewolnik 221
Torrão Maria Manuel Ferraz 245
Toscano Gonçalo, kupiec 79, 234
Towerson William, angielski 

kupiec,podróżnik do Afryki 
(połowa XVI w.),autor 
słowniczka 91

Tristão Nuno, rycerz dworu Infanta 
Henryka, żeglarz 45–46, 51– 
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–54, 57, 60, 62, 71, 96, 216, 
286, 320

Tymowski Michał 24, 38, 51, 56, 
62, 87, 92, 96, 105, 109, 119, 
125, 132,138, 140, 156, 187, 
227, 234, 248, 260, 271, 299, 
301,303, 318–320, 325

U
Ulimansa, tytuł lokalnego 

naczelnika Mande 257
Usodimare Antoniotto, kupiec 

włoski, podróżnik do Afryki 
18, 81, 97, 161, 214, 300, 304

V
Vaillant Georges 308
Valarte, rycerz duński 52, 55–57, 

60, 76–77, 80, 96, 116–117, 
131–136, 151, 153, 155–157, 
320, 322, 325

Vansina Jan 26, 104, 110, 319
Vasconcelos José Leite de 220
Velho Alvaro (Barreiro), informator 

Valentima Fernandesa 243, 249
Verbeke Werner 60
Verlinden Charles 29, 161, 203, 

205, 208–209, 227
Vicente Gil, pisarz portugalski (XV/ 

/XVI w.) 234
Vila Franca Alvaro de, właściciel 

niewolnicy, ojciec jej dziecka 
233

Vinagre Gomes, sługa Infanta 
Henryka 46

Viterbo Sousa 70
Vogel Susan 25
Vogt John 204, 246, 260, 273, 276
Vovelle Michel 44

W
Wachtel Nathan 308
Washburn Wilcomb E. 11
Węgrzecki Adam 131
Weickmann Christoph, kupiec 

i zbieracz osobliwości z Ulm 
(XVII w.) 112

Westermann Dietrich 15
Wilks Ivor 87, 162
Willet Frank 333
Winius George D. 8
Witte Charles-Martial de 23, 62, 309
Włodarski Maciej 61

Y
Ynes, niewolnica 232
Yoro Dyao, tradycjonalista 

i historyk wolofski (II poł. 
XIX–pocz. XX w.) 185

Ysabel, pięcioletnia niewolnica 232

Z
Zafarana Zelina 184, 186, 191
Zarco (Zargo) João Gonçalves, 

kapitan Madery, wysłał 
karawele do Afryki 76, 95, 116

Zucholin, władca (król) Senega, 
czyli państwa Dżolof 266

Zurara Gomes Eanes de, kronikarz 
portugalski 7, 17–18, 22, 28–
–29, 32–35, 37–42, 44–57, 
60–64, 66, 70–77, 92–97, 99, 
102–106, 113–114, 116, 128–
–129, 131, 134–136, 140, 158, 
160–161, 169, 172, 176–177, 
205, 207–208, 210, 212–217, 
220–221, 223, 226, 228, 231, 
240, 262–266, 283, 285–288, 
295, 297–298, 300, 305–306, 
309–311, 318–320, 324–325, 329





PROGRAM
MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2014 roku wydawcą serii „Monografie FNP” jest Fundacja na 
rzecz Nauki Polskiej; książki przygotowuje do druku i dystrybuuje 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Publikacje udostępniamy również w formie e-booka. 

Ponadto tytuły wydane w poprzednich latach są zamieszczane  
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie





DOTYCHCZAS W SERII 
MONOGRAFIE FNP 

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza

W PRZYGOTOWANIU

Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule” 

Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  
Badania polskich archeologów w Sakkarze

Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  
o kochankach z Werony

Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa




